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PRIMARUL COMUNEI MIRO$I

DrsPozrTrA wn.!q/z s. 04. 20 1 s
privind stabilirea locurilor speciale de afiqaj eGcioral in comuna Mirogi, jude(ul
Argeq,
in vederea organizlrii qi desfiguririi alegerilor pentru membrii din Rominia
in
Parlamentul European din 26 mai2019
Primarul comunei Miroqi , jude[ul Argeg ;
Avdnd in vedere:
-prevederile art.40 din Legea nr.33/2007 privind orgarizarcaqi desfdgurarea
alegerilor pentru
Parlamentul European, republicatd cu modificirile gi coripletdrile ulterioare;
-prevederile din Legea nr.20812015 privind alegerea Sinatului gi a
Camerei Deputa[ilor, precum qi
pentru or ganizar e a gi fu ncfionarea Autoritdfi i El ectorale permanente
-prevederile din o.U.G. nt. 6/201^9 pr]vr1d unele mdsuri pentru
buna organ izare qidesfagurare a
alegerilor pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul European din anul-201g
,.
-prevederile art.8 din H'G. nr' rcl/2019 privind stabilirea mdsurilor pentru
buna organizare gi
desfagurare a alegerilor p-"Itry membrii din-Rorndnia in Parlamentul
European din amI2019;
-prevederile H.G' nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referin{d pentru
ul.g.rru membrilor din
Romdnia in Parlamentul European din anul 2019
-prevederile aft.63 alin.(2), art.68 alin.(l) gi cele ale art.l15, alin.(l),
lit."a,, din Legea administrafiei
publice locale nr.21512001 republicatd, cu modific[rile gi completdrile
ulterioare,

DISPUNE:
Art.1.'(l)-Se stabilesc locurile speciale de afigaj electoral, la nivelul comunei Mirosi
, in vederea
organizdrii qi desfrqurdrii alegerilor pentru membrii din Romania in parlamentul
European din anul2019
dupd cum urmeazd:
SATUL MIROSI :
-la sediul Cdminului Cultural nr.72 A
-la sediul S.C.Agromec S.A.nr.g2 A
-in dreptul imobilului situat la nr.550
SATUL SURDULESTI:
-la sediul S.A.-Zorile nr.431 A
-in dreptul imobilului situat la nr.465
-in dreptul imobilului situat la nr.357
(2)'Afi$ajul electoral este permis in alte locuri decdt cele stabilite
potrivit alin.(l) numai cu acordul
scris al proprietarilor sau, dupd, caz, al de(indtorilor gi numai cu
luarea mdsurilor impuse de legisla[ia in
vigoare pentru asigurarea siguranfei cet6{enilor.
(3)'utilizarea locurilor speciale pentru afiqaj electoral este permisd
numai pentru partidele politice,
otganiza[iile ceta{enilor aparfindnd minoritdliloi nalionale, alianfele
politice sau electorale dintre acestea
care particip6 la alegeri, precum gi pentru candidatrii independen(i.

,

(4).Este interzisd utilizareade cdtre partidul politic, alian\apoliticd,
alianfaelectoral6, orgarizalia
cetdtenilor apa(indnd minoritdtrilor na{ionale carJparticipa la alegeri ori candidatul
independe.-nt a
locurilor speciale pentru afigaj electoral astfel incdt sd impiedice folosirea acestora
de cdtre un altlo alti
partid politic, alianld,politicd, alianfd"electoral[, organizalie a cetd]enilor
apa(in6nd minorit6lilor
nafionale care participd la alegeri ori de cdtre un alt candidat independent.
(5).Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianfd politicd,
alian{d electoral6, organiza[ie a
cetdJenilor apa(inAnd unei minorit6li nalionale care participa la alegeri in
condiliile prez-entei llgi ori
candidat independent poate aplicaun singur afig elecloral.
Un afig electoral amplasat in locurile prevdzute la alin. (l) nu poate dep[gi dimensiunile
de 500 mm o
laturd qi 300 mm cealaltdlaturd, iar cel prin care se convoacd o reuniune electoral6,400
mm o latur6 qi
250 mm cealaltd, latur6.
(6)'Sunt interzise afigele electorale care combind culorile intr-o succesiune
care reproduce drapelul
Romdniei sau al altui stat.
(7)'Se interuice afigajul in scop electoral prin aplicarea pe pere{ii sau pilonii
de sus(inere a podurilor,
tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutieie, panourile dL oiieniare gi informare
rutier6, precum gi pe
sistemele electronice de reglementare a circulaliei.
(8).Activit6lile de propagandd electorald nu pot afectain niciun fel spafiile
verui.
(9).Folosirea minorilor cu vdrsta sub 16 ani pentru distribuirea ru, un1plurarea
de materiale de
propagandd electorald este interzis[.
(10).DupA incheierea campaniei electorale se interzice difuzareade mesaje
electorale in format audio,
vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, p.J.u- gi prin
intermediul unor
vehicule special amenajate.

Art.2.Primarul comunei Mirogi cu,gprijinul Postului de Polifie Miroqi va asigura integritatea
panourilor qi a afiqelor electorale amplasate in locuri autorizate.
Art.3.Prezenta dispozifie se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in
termenul prevdzut de lege, Instituliei Prefectului-Judeplui Argeg, postului de polilie
Mirogi qi va fi
afiqat6 pentru aducere la cunogtinld publicd .
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