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DISPOZITIA Nr. 108
Din data de 21 august 2020

privind stabilirea locurilor speciale de afigaj electoral din comuna Conop pentru
alegerea autoritdlilor administraliei publice locale din anul 2O2O

Primarul comunei Conop, jud. Arad,

tn temeiul art. 121(1) 9i (2) 9i art. 50 din Constitutia Rom6niei republicat5 in M.O.
partea I nr.767 din 31.10.2003

Av6nd in vedere:

administra[iei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale
nr. 2L512001, precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 39312004
privind Statutul alegilor locali;

organizErii 9i desfSgurErii in bune condilii a alegerilor pentru autoritS[ile
administraliei publice locale din anul 2020, aprobat prin H.G.R. nr. 57612020;

in temeiul drepturilor conferite prin art.155 alin (1) lit a, alin (2)
lit b 196 alin. (1), lit. b) Ei alin. (2) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul
administrativ

DISPUN:
Art.1, Pentru buna desfSgurare a campaniei electorale pentru alegerea autorit5tilor
administraliei publice locale din anul 2020, se stabilesc urm5toarele locuri speciale
pentru afigaj electoral pe raza comunei Conop, dupb cum urmeaz6:

- Localitatea Conop - panoul de afigaj din fala cEminului cultural gi $coala GimnazialS;
- Localitatea Betotin! - panoul de afigaj din fala cEminului cultural 9i $coala PrimarS;
- Localitatea Chetmac - pangul de afigaj din fala cEminului cultural 9i $coala PrimarE
- Localitatea Mitova - panoul de afigaj din fala cEminului cultural 9i $coala PrimarS;
- Localitatea Odvog - panoul de afigaj din fala cEminului cultural 9i $coala PrimarS;

Art.2 (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permis5 numai
pentru partidele politice, organizafiile cetatenilor apartin6nd minorit6tilor
nafionale, aliantele politice sau electorale dintre acestea care particip5 la alegeri,
precum gi pentru candida[ii independenfi.

(2) Este interzis5 utilizarea de catre partidul politic, alianfa politic6,
alian[a electoralS, organizafia cetalenilor aparlindnd minorit5lilor nafionale care
particip5 la alegeri ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afisaj
electoral astfel incat sE impiedice folosirea acestora de c5tre un alt/o alt5 partid



politic, alian!5 politicS, alian!5 electorala , organizalie a cetalenilor apar[in6nd
minoritS[ilor nalionale care participE la ategeri ori de c5tre un alt candidat
independent.

(3) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit
art. (1) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al de[in5torilor gi
numai cu luarea m5surilor impuse de legislalia in vigoare pentru asigurarea
siguranlei cet5tenilor,
(4) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alian[5 politicS, alian[5 electoralE,
organizalie a cetS[enilor apar[indnd unei minorit5fi nafionale care particip5 la
alegeri in condi[iile prezentei legi ori candidat independent poate aplica un singur
afis electoral. Un afis electoral amplasat ?n locurile prevazute la alin. (1) nu poate
depagi dimensiunile de 500 mm o latur5 Sl 300 mm cealalt5 laturS, iar cel prin care
se convoacS o reuniune electoralS , 4OO mm o laturE 9i 250 mm cealaltd laturS.

(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne
grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.

Art.3, Integritalga panourilor gi a afigelor electorale, va fi asigurat5 de organele
de ordine public5 din cadrul Ministerului Administraliei gi InternLlor.
Art. , Prezenta dispozitie se comunic5:. - Institutiei Prefectului-Judetului Arad;. - Autoritatea Electoral6 permanentS;

. - Organelor de ordine publicS;

. - Se afigeaz5 la sediul Prim5riei Conop gi pe site www.primariaconop.ro
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