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ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 

PRIMAR 

91. PROIECT

DISPOZIŢIE 
privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizarii şi 

desfăşuri'irii alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administra,tiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificarile şi completările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea 
programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării 
în bune condiţii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020; 

În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) 
din Ordonanţa de Urgen,tă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. Se stabilesc şi se asigură locurile speciale pentru afişaj electoral în comuna 
Gorgota, judetul Prahova, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, dupa cum urmeaza: 

Nr. Loc afisaj electoral Observatii 

crt. 

1 Scoală Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu Sat Potigrafu 
2 Scoala cu cls. I-IV Gorgota Sat Gorgota 
3 Scoala Gimnazială sat Poienarii Apostoli Sat Poienarii Apostoli 
1 Scoala cu cls.1-IV Crivina Sat Crivina 

Art.2. alin.(1} Utilizarea locurilor speciale pentru afişajul electoral este permisa 
numai pentru partide politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi care participă la 
alegeri; 

alin.(2} Afişajul electoral este permis în alte locuri decat cele stabilite potrivit 
articolului (1) numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi 
numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei 
cetăţenilor; 



alin.(3) Se interzice afişajul în scop electoral pe pereţii sau pilonii de susţinere 
a podurilor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi informare rutieră, pe stâlpii 

de electricitate şi sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune 
care reproduce drapelul României sau al altui stat; 

alin.(4) Afişele electorale amplasate în locurile prevazute la alin. (1) nu poate 
depăşi dimensiunile de 500 mm o latura şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se 

convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură; 

alin.(5) Afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele 
prevazute la art. (1), precum şi în locurile prevăzute la art. 2 alin. (3) constituie 
contravenţie şi se sancţionează potrivit legii. 

alin.(6) Integritatea panourilor şi a afişelor electorale va fi asigurată de Poliţia ,-__

Comunală Gorgota şi Poliţia Locală Gorgota. .., 

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Post Poliţie 
Comunal Gorgota şi primar, prin Poliţia Locală Gorgota. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta dispozitie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 

Primarului comunei Gorgota, ţ Postului de Poliţie Comunal Gorgota, Poliţiei Locale Gorgota, 

Prefectului judetului Prahova şi tuturor instituţiilor interesate şi se va aduce la cunoştinţă 
publica, prin afişare la sediul şi pe site-ul: www.primciriagorgota.ro la/al Unităţii 
Administrativ Teritoriale Gorgota. 
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