
ROMÂN A 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA RADOVAN 
PRIMAR 

DISPOZITIA 
Nr.171/5.11.2020 

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral in vederea 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 

Având în vedere: 
- Referatul nr.2450/5.11.2020 al doamnei ,Giubegeanu Emilia ,Secretar general UAT 

Radovan, care propune stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral in vederea alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. 

- 79 alin . (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
- HG nr. 745/2020 - aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

ale~erilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 
In temeiul art.155 alin.I) lit.a) si art.196, alin.1 lit. b) din OUG nr. 57 I 2019 privind 

Codul Admnistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

PRIMARUL COMUNEI RADOVAN emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art .1. - Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral , in vederea organizarii si 
desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020: 

Sediul Primariei Radovan,Str.Şoseaua Calafatului,nr.29,pentru satul Radovan; 
Caminul Cultural ITrnava Str.Dr.Mărăcinelui,nr.60, pentru satul ITrnava; 
Cămin cultural Fintinele,str.Barajului,nr.2,pentru satul Fintinele 

Art.2 Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa partidelor 
politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiile minoritatilor 
nationale si candidatilor independenti care participa la alegeri. 

Art.3 ( 1) Este interzisa utilizarea, de catre un partid politic, alianta politica, alianta 
electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa 
la alegeri ori de catre un candidat independent, a locurilor speciale de afisaj electoral, 
astfel incat sa împiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, 
alianta electorala sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care 
participa la alegeri ori candidat independent. 

(2) Pe un panou electoral , fiecare partid politic, alianta politica , alianta 
electorala,organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale , ori candidat 
independent poate aplica numai doua afise electorale. 



Art.4 Un afis electoral amplasat in locurile stabilite la art. 1 nu poate depasi 
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura iar cel prin care se convoaca 
o uniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura; 

Art.5 In alte locuri decat cele stabilite conform art. 1, afisajul electoral este interzis. 
Art.6 Sunt interzise afisele electorale care combina culorile într-o succesiune care 

reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat. 
Art.7 Primarul, cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, este obligat 

sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda 
electorala amplasate in locuri autorizate. 

Art.8 Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale va lua masuri pentru 
aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii. 
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