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D I S P O Z I Ț I E 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în vederea desfășurării 

campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

 

    Primarul comunei Ciuruleasa  judetul Alba; 

    Având în vedere prevederile : 

             -  art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor 

locale parțiale pentru primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale; 

             - pct. 44 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 555/2021 pentru aprobarea 

calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021; 

            - art. 9 lit. g din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări  a alegerilor locale parțiale din data de 27 

iunie 2021; 

           -  art. 7 alin. (1) lit. g din Hotărârea Guvernului nr. 557/2021 privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii  a alegerilor locale parțiale din 

data de 27 iunie 2021; 

           -  art. 79 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

          -  art. 155 alin.(1) lit. a si alin. (2) lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

          -  Legii  nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

            În temeiul  art. 196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  emit următoarea    

 

D I S P O Z I Ț I E 

       Art.1. Pentru buna desfășurare a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale 

din data de 27 iunie 2021, se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral: 

 

➢ în avizierul amplasat în staţia de autobuz din satul  Ciuruleasa; 

➢ în avizierul amplasat în staţia de autobuz din satul Buninginea; 

➢ în avizierul amplasat în staţia de autobuz din satul Mătişeşti; 

➢ în avizierul amplasat în staţia de autobuz din satul Vâlcan. 

➢ în avizierul amplasat pe DC 156 Ciuruleasa – Bodreşti la Km 1, în  satul 

Ciuruleasa 



 
 

 

        

     

 

 Art.2 (1) 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. 

      (2) 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. 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. 

      Art.3 Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.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. 

             Art.4 În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1,  afişajul electoral este permis 

numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

             Art.5 Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel 

încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. 

              Art.6 Primarul, cu sprijinul Postului de Politie Ciuruleasa, este obligat să asigure 

integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală 

amplasate în locuri autorizate.   

              Art.7. Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei dispoziţii se face prin publicare pe 

pagina de internet la adresa www.primariaciuruleasa.ro, afişare la sediul Primăriei comunei 

Ciuruleasa și în locurile speciale de afișaj electoral stabilite la art.1. 

            Art.8 Prezenta dispozitie se comunică: 

                             - Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba. 

                             - Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 27 Ciuruleasa 

                              - Postului de Politie Ciuruleasa 

 

 

 
                             Viceprimar,                                  Avizat, 

       cu atribuții de primar,              Secretar general al comunei 

  ec. CIOARA IOAN MARIUS                                                                                       COSMA NICOLETA GABRIELA          
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