RO]VI.INIA
JUDETIJL OLT
COMUNI. COLONESTI
PRINIAR
DISPOZITIE
Referito r Ia: stabilirea locurilor speciale de afigaj electoral pentru
alegerea membrilor din Rominia in
Parlamentul European in anul 2019

Avflnrlin vedere I

-

Prrvederile art' 40'

Alin( I ) si (13), din

Legea

alr gerilor pentru Parlamentul European in anul 20

Hrt6r6rea Guvernului nr 8l/2019 care prevede

nr. 33l2oo7 privind

organizarea

l9;

cI

si

desf6qurarea

,'1

- furesa Institutiei prefectului nr 20049 din 5 Aprilie 2019:
- Hcttrrirea nr' 80 privind stabilirea zilei de r.r*in1u p.ntru alegerea membrilor
din
(l), lit'

Romania in
Palamentul European din anul 2019
Releratul nr. 1769/22.04.20lg,intocmit de secretarul localitatii,
or'1614111a de urgenta rr- 612019 privind unele mtrsuri pentru
buna organizare Ei desf6qurare a alegerilor
pe-rrtru membrii din Rom6nia in parlamentur Euiropean
din anur 2org
i;r temeiur art. 63, arin. (l), lit. c) si d), alin. (4), lit. u), uiirr. (5),
Iit. e), art. 6g, alin. (l), arr. r 15, arin.
a) din Legea nr. 2l5l20ol privind'administrali";rti; loCatr, iepuuticata,
cu modilicf,rile qi

completirik ulterioare,

PRIIdARUL COMTINEI COLONESTI, JUDETUL OLT, EMITE
URMATOAREA:

DISPOZITIE:
Articolul 1.

in

Olt se stabilesc locurile de afigaj electorarl pentru
,
alegerea mt mbrilor din RomAnia in Parlamentul European in
anul
dupr cum urmeazr:
- La sediul primariei comunei Colonesti, sat coionesti, strada2019
principala , nr. 6l pe partea
opusii
comuna Colonesti

jude{ul

,

Postului de poli{ie Colonesti , jud Olt.

Arlicolul

care-

- Pe terenul astfel stabilit este amplasat un ,,panou pentru alisaj electpral ,ope
*
t
*ptttiza
spafiile necesare, prevlzute de lege opentru fiecare competitor
:e
2

care

participl kr alegeri.

Articolul 3(l) - Utilizarea locurilor de afigaj electoral prevtrzute la
art. I este permistr partidelor
politice, alianfelor politice, alian{elor electorale caie participtr la
alegerile pentru desemnarea m*mbrilor
din Romflnirr in Parlamentul European in anul 2019 .
(2) Este interzisl utilizarea de ctrtre un partid politic, alianfl politictr,
alian{I electoralL5, astfel
incit sI imp iedice folosirea acestora de un alt partid politic;
(3) Afisajul electoral este permis in alte locuri decAt cele stabilite Ia art. 1
numai cu acordul

proprietarillr I
Articolul 4. Organele de Ordine PubIicE vor asigura integritatea
panourilor qi a afiqelor

electoralel
ordine

Articolul 5 constatarea contravenfiilor qi aplicarea sanc{iunilor se face
de ctrtre orgernele

publill

;

Arti colul 6. - prezenta dispozilie va fi inaintatf, la:
- Institulia prefectului - Judeful olt pentru control legalitate,

-

Biroul Electoral de circumscriplie Olt
Postului de polilie Colonesti
STA

q0

NR. VD(

ge4$atl

4/4/
Avizat spre legalitate

de

ROMANIA
JUDETUL CILT

PRIMARIA COMUNEI COLON ESTI

NR.7769/22.O4.2079

REFERAT

Ct privire la stabilirea locurilor specialde afisaj electoral pentru alegerea
membrilor clin
Romania in Parlamentul European in anul 2019

AVAND ll,l VEDERE

:

-

Pre'rederile art' 40.

-

pen ru Parlamentul European in anul 201 9;
HoSrarea Guvernului nr 8l/2019 care prevede

AIin( I ) si (13), din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desftgurarea alegerilor

rlpn r-o.o o ^^-JiI^+,,-:l^-

-

J^- -^-:

t- .,-

ci "primarii sunt obligali

ca dupd expirarea ternrenului de

Aclr:sa Institutiei prefectului nr 20049 din 5 Aprilie 2019:

Hotirdrea nr' 80 privind stabilirea zilei de referin[.6 pentru alegerea membrilor
din Romania in pa'lamentul
Eurrlpean din anul 2019

ord:nan[a de Urgen]a rtr.6/2019 privind unele m6suri pentru buna organizare gi
desfrqurare a alegerilor
penlru membrii din Romdnia in parlamentul Euiropean din anul 20r9
Tinand cont de de punctul nr.51 din programul calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare
pentru alegr:rea membrilor din Romania in Parlamentul european
aprobat prin hotararea guvernului nr.
8L/2oL9,es:e necesara emiterea unei dispozitii pentru stabilirea locurilor speciale pentru
afisaj erlectoral.

ln acest s(lns comuna Colonesti are amplasat un panou destinat afisajului
electoral la sediul , unde
partidele, aliantele politice, aliantele electorale care participa la alegeri pot
sa-si afiseze materialele
electorale ce propaganda .
Organele de

politie vor asigura integritatea panoului si a afiselor electorale si
tot politia constata

contraventii e si aplica sanctiuni
Ca urmare va

rog

.

sa analizati cele aratate mai sus si sa dispuneti in acestsens.

