
               
                    ROMÂNIA 

 JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

 
DISPOZIŢIE    

privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru  
alegerea membrilor din România în Parlamentul European  

din data de 26 mai 2019  
 
 

Primarul  comunei  Mihailesti,  
Având  în  vedere: 
Ø referatul inspectorului din cadrul compartimentului asistenta sociala, 

autoritate tutelara si resurse umane inregistrat sub nr. 1938 din 16.04.2019 
Ø prevederile art. 40 alin. 1 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European.  
Ø prevederile pct. 51 din Hotararea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea 
membrilor din România  în Parlamentul European în anul 2019; 

În temeiul art.68 şi art. 115 alin.(1) lit. a din  Legea  administratiei  publice  locale  
nr. 215/2001, republicata  cu  modificarile si  completarile ulterioare; 

 
DISPUNE:  

 
Art.1. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din data de 26 mai 2019 se stabilesc locurile speciale 
de afisaj electoral, dupa cum urmeaza: 

• la avizierul Școlii gimnaziale Mihăilești din satul Mihăileşti; 
• la avizierul Școlii primare Mărgineanu din satul Mărgineanu; 
• la avizierul Școlii Colțăneni din satul Colțăneni.   

Art.2.Utilizarea locurilor speciale de afişaj electoral prevăzute la art.1 este 
permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. 

Art.3. Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri ori candidat independent, a locurilor speciale de afişaj electoral, 
astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri ori candidat independent.  

Art.4. 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. Un afiş 
electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile stabilite 
prin lege, de 500 mm pe o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă 
o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 

Art.5. Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit 
alin. (2) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai 
cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei 
cetatenilor. 



Art.6. Primarul, cu sprijinul organele de ordine publică prevăzute de lege,  vor 
asigura integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă 
electorală amplasate în locurile speciale pentru afişaj electoral. 

   Art.7 Secretarul comunei Mihăileşti va comunica prezenta dispoziţie 
autorităţilor,  persoanelor fizice şi juridice interesate şi va fi adusa la cunostinta publica 
prin afisare. 
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