U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI,
PRIMAR,
DISPOZIŢIA Nr. 209
(privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul
acestora, în Comuna Tomești, Județul Iași, pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020)

Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi,
Având în vedere prevederile art. 79 alin. 1 din Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile pct. 59 din Anexa la Hot. Guv. Nr. 576/2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 155 alin. (1) lit. (a) și alin. 2 lit. (b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.1 lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1 (1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie
2020, se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, cu amplasarea de panouri
electorale în cadrul acestora, de pe raza Comunei Tomeşti, Județul Iași, după cum urmează:
 pentru Satul Tomeşti: - panoul de la Cooperativa de Credit aflat în zona Sat Tomești
vale, panoul de la sediul Primăriei Tomești și panoul din staţia de autobuz/maxi-taxi,
aflate în zona Sat Tomeşti deal;
 pentru Cartier Tomeşti:- panoul din staţia de maxi – taxi, în faţă la S.C. „Dovis”
S.R.L;
 pentru Satul Goruni: - panoul de la Şcoala din Sat Goruni;
 pentru Satul Chicerea:- panoul de la Şcoala din Sat Chicerea
 pentru Satul Vlădiceni: - panoul de la Şcoala din Sat Vlădiceni.
(2)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice,
alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi care participă la alegeri.
(3) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală
ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral astfel încât să impiedice folosirea
acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent. Pe
un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent
poate aplica un singur afiş electoral.
(4) Afişarea în alte locuri decât cele stabilite prin prezenta dispoziţie este permisă numai
cu acordul proprietarilor , administratorilor sau, după caz al deţinătorilor.
(5) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid
politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent poate aplica un singur afiş
electoral, în spaţiul care i-a fost destinat.
(6) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi
dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, 400 mm o latură si 250 mm cealaltă latură.
(7) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel
încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat
(8) Personalul angajat în cadrul Biroului de Poliție Locală Tomești, va asigura
integritatea panourilor a afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în
locuri autorizate.
Art. 2. (1) Primarul Comunei Tomeşti, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
(2) Copii de pe prezenta se vor comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru
control și legalitate; Biroului Electioral de Circumscripție nr. 86 Tomești; Biroului de Poliție
Locală Tomești; Postului de Poliție Comunală Tomești.
(3) De asemenea se vor afişa copii în locuri publice din satele Comunei Tomeşti.
Emisă azi: 21.08.2020
PRIMAR,
Prof. Ştefan TIMOFTE
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