ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
PRIMAR
DISPOZIŢIA nr. 244
Din 26 octombrie 2016
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral din comuna Tăuteu,
în vederea desfășurării și organizării Alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților
din data de 11 decembrie 2016
Primarul Comunei Tăuteu, judeţul Bihor:
Văzând referatul înregistrat sub nr. 2051/26.10.2016 prin care se propun locuri speciale de
afişaj electoral pentru Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 11 septembrie 2016, precum
și adresa Instituției Prefectului Județului Bihor nr. 10756 din 19.10.2016,
Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente,
Ținând cont de punctul 99 al anexei la H.G. nr. 635/2016 pentru aprobarea calendarului
acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a Alegerilor pentru Senat și Camera Deputa ților din
anul 2016, prin care s-a stabilit data de desfășurare a Alegerilor pentru Senat și Camera Deputa ților
din anul 2016, ca fiind data de 11.12.2016,
În temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, lit. ”a” și alin. 2, art. 64, art. 68, precum și ale art.
115, alin. 1, lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1. Pentru afișarea documentelor privind campania electorală pentru Alegerea Senatului
și a Camerei Deputaților din 11 decembrie 2016, în comuna Tăuteu se stabilesc următoarele locuri
speciale de afișaj electoral:
1. Satul TĂUTEU
- Panoul de afișaj electoral situat în centrul satului, în parcarea din fața primăriei.
2. Satul CIUTELEC
- Panoul de afișaj electoral situat în zona Caminului Cultural din centrul satului.
3. Satul BOGEI
- Panou de afișaj electoral situat în zona Caminului cultural din centrul satului.
4. Satul CHIRIBIȘ
- Panou de afișaj electoral situat în zona Școlii Gimnaziale nr. 3.
5. Satul POIANA
- Panou de afisaj electoral situat lângă magazinul sătesc din centrul satului.
Art.2. Se stabilesc, în comuna Tăuteu, locurile speciale pentru afișaj în vederea convocării
reuniunilor electorale, după cum urmează:
1. Satul TĂUTEU
- Panoul de afișaj electoral situat în centrul satului, în parcarea din fața primăriei.
2. Satul CIUTELEC
- Panoul de afișaj electoral situat în zona Caminului Cultural din centrul satului.
3. Satul BOGEI
- Panou de afișaj electoral situat în zona Caminului cultural din centrul satului.
4. Satul CHIRIBIȘ
- Panou de afișaj electoral situat în zona Școlii Gimnaziale nr. 3.
5. Satul POIANA
- Panou de afisaj electoral situat lângă magazinul sătesc din centrul satului.

Art.3. Afișajul se va face pe panourile montate potrivit art.1 și art. 2 din prezenta dispozi ție
și vor fi folosite de către candidații în alegeri și partidele politice care îi susțin.
Art.4. Un afișaj electoral amplasat în locurile prevăzute mai sus nu poate depăși
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune
electorală, respectiv 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
Art.5. Panourile montate potrivit art.1 și art. 2 din prezenta dispoziție vor fi montate de către
Primăria Comunei Tăuteu în locațiile stabilite până cel târziu la data de 11 noiembrie 2016.
Art.6. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții va atrage după sine aplicarea
prevederilor Capitolului XI– Contravenții din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredin țeaza secretarul comunei
Tăuteu.
Art.8. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor
- Publicul, prin afişare
- La dosar

PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

Avizat pentru legalitate,
Secretar
SILAGHI ADELA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
SECRETAR
Nr. 2051 din 26.10.2016

APROBAT,
PRIMAR
VINCZE NANDOR-ŞTEFAN

R E F E R AT
Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral din comuna Tăuteu,
în vederea desfășurării și organizării Alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
11 decembrie 2016
Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Jude țului Bihor nr. 10756 din
19.10.2016,
Având în vedere prevederile art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, respectiv:
”Art. 79. - (1) Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să
stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de
panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care
declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să
fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a
celorlalte activităţi din localităţile respective.
(2) Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fiecare sat aparţinător sau
localitate componentă din unitatea administrativ - teritorială respectivă.
(3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi
candidaţilor independenţi.
(4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către
un candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea
acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat
independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau
organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat
independent poate aplica numai două afişe electorale.
(5) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500
mm 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.
(6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis.
(7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul
României sau al altui stat.
(8) Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne,
în localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor
şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate.”
Potrivit punctului 99 din H.G. nr. 635/2016 pentru aprobarea calendarului ac țiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a Alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016,
În baza celor de mai sus
PROPUN
PRIMARULUI COMUNEI TĂUTEU

Emiterea dispoziţiei cu privire la stabilirea locurilor de afi șaj electoral, pentru campania
electorală pentru Alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 11 decembrie 2016, după cum
urmează:
1. Satul TĂUTEU
- Panoul de afisaj electoral situat: în centrul satului, în fața primăriei.
2. Satul CIUTELEC
- PanouL de afisaj electoral situat în zona Caminului Cultural din centrul satului.
3. Satul BOGEI
- Panou de afisaj electoral situat în zona Caminului cultural din centrul satului.
4. Satul CHIRIBIȘ
- Panou de afisaj electoral situat în zona Scolii Gimnaziale nr. 3 din centrul satului.
5. Satul POIANA
- Panou de afisaj electoral situat lângă magazinul sătesc din centrul satului.
De asemenea, se stabilesc, în comuna Tăuteu, locurile speciale pentru afi șaj în vederea
convocării reuniunilor electorale, după cum urmează:
1. Satul TĂUTEU
- Panoul de afișaj electoral situat în centrul satului, în parcarea din fața primăriei.
2. Satul CIUTELEC
- Panoul de afișaj electoral situat în zona Caminului Cultural din centrul satului.
3. Satul BOGEI
- Panou de afișaj electoral situat în zona Caminului cultural din centrul satului.
4. Satul CHIRIBIȘ
- Panou de afișaj electoral situat în zona Școlii Gimnaziale nr. 3.
5. Satul POIANA
- Panou de afisaj electoral situat lângă magazinul sătesc din centrul satului.
Afișajul se va face pe panourile montate potrivit art.1 și art. 2 din prezenta dispozi ție și vor
fi folosite de către candidații în alegeri și partidele politice care îi susțin.
Un afișaj electoral amplasat în locurile prevăzute mai sus nu poate depă și dimensiunile de
500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală,
respectiv 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.
Panourile montate potrivit art.1 și art. 2 din prezenta dispozi ție vor fi montate de către
Primăria Comunei Tăuteu în locațiile stabilite până cel târziu la data de 11 noiembrie 2016.
Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții va atrage după sine aplicarea prevederilor
Capitolului XI – Contravenții din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
SECRETAR
Silaghi Adela Maria

