ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
COMUNA MARTINI~
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 202 /2019
privind stabilirea locurilor speciale de afi~aj electoral pentru organizarea
desla~urarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

~i

Primarul comunei Martini~ , judetul Harghita:
Avand in vedere prevederile:
art.41 din Legea nr.370/2004, pentru alegerea Pre~edintelui Romfuliei,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
H.G. nr.485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Pre~edintele
Romaniei din anul 2019, ale H.G. nr.630/2019 privind aprobarea
programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru
Pre~edintele Romfuliei din anul 2019,
Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Harghita nr.15269/SL/24.09 .2019.
In temeiul prevederilor art.15 5, art 196 alin ( 1) lit. b din Ordonanta de
Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUN:
Art.l. Pe teritoriul administrativ al comunei Martini~ se delimiteaza 12 locuri
speciale de afi~aj pentru campania electorala destinata organizarii ~i des!a~urarii
alegerilor pentru Pre~edintele Romaniei din 10 noiembrie 2019 dupa cum urmeaza:
-satul Martini~ - panoul special amenaj at in fata Primariei comunei Martini~ ,
nr.258
-satul Aldea -panoul in fata Scolii Primare, nr. 144
-satul Comane~ti - in fata Caminului Cultural nr.132
-satul Ghipe~ - in fata Scolii primare, nr. 124
-satul Calugareni, -in fata cladirii cantarului satesc, nr. 55
-satul Chinu~u - in fata Magazinului Mixt, nr. 5
-satul Locodeni, -in fata Scolii primare, nr.22
-satul Badeni, -panoul in fata ~colii Primare, nr. 18
-satul Rares - in fata Scolii primare, nr.76
-satul Sinpaul - in fata Scolii gimnaziale, nr. 127
-satul Petreni,- in fata Scolii primare, nr. 25
-satul Ora~eni , - in fata Caminului Cultural, nr.11
Art.2. In afara locurilor stabilite la alin.(l ), afi~ajul se poate face numai cu
acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor ~i numai cu

luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru as1gurarea sigurantei
cetatenilor.
Art.3. Utilizarea locurilor speciale pentru afi~ajul electoral este permis numai
pentru partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, canditati independenti, care participa la
alegeri.
Art.4. Cu aducerea la 1ndeplinire a prezentei dispozitii se !nsarcineaza
primarul comunei Martinis ~i secretarul comunei Martinis.
Art.S. Prevederile prezentei dispozitii se transmite Institutiei Prefectului
judetului Harghita, ~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi~are.

Secuieni, la 25 septembrie 2019
PRIMAR,
Jakab Attila
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