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DISPOZITIA NR. /.fJ . 
PRIVIND: Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in vederea organizarii si desfasurarii 

alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie 2020. 

Primarul Comunei Otesani,judetul Va/cea - OPRJSOR MIRCEA -

Avand in vedere referatul intocmit de secretarul general al comunei Otesani, judetul Va/cea, 
inregi~rat sub nr.4.6I I din 30 octombrie 2020, prin care se propune emiterea dispozitiei primarului 
privin stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral,in comuna Otesani,judetul Valcea,in 
vedere organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 
decem rie 2020. 

In conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a 
Camerf i Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, 
cu modJficarile si completarile ulterioare, prevederile punctului 95 din Anexa la Hotararea Guvernului 
nr. 74Y2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 
pentru.\ Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, cu modificarile si compltetarile ulterioare, 
preved! rile art.JO. lit.d). din Hotararea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice 
necesa e bunei organizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, 
preved riie H. G. nr. 7 4412020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor 
din anf~l 2020 si prevederile art.155. alin. (1). lit.a). corobora! cu alin. (2). /it. b). din Ordonanta de 
Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterio re; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

~rt.l.- Se stabilesc ca locuri speciale de afisaj electoral, in comuna Otesani, judetul Va/cea, in 
vedere~ organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 
decembrie 2020, urmatoarele puncte: 

1.- Caminul Cultural Otesani ; 
2.- Sediul Primariei comunei Otesani; 
3.- Caminul Cultural Carstanesti. 

Art.2.(1)-In locurile stabilite la art.1 din prezenta dispozitie afisajul este autoriza! cu 
respectJrea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate si numai de 
catre p?rtidele politice, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor aprtinand 
minoritattilor nationale care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti. 

~2)- Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau 
organiz~tie a cetatenilor aprtinand minoritatilor nationale ori candidat independent poate aplica numai 
doua afise electorale. 

{p) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la art.1 nu poate depasi dimensiunile de 500 
mm o !~tura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o 
latura sz 250 mm cealalta latura. 



l 
(4) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit art.l numai cu 

ac rdul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de 
leg'slatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor. 

(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile intr-o succesiune care reproduce 
dr pelul Romaniei sau a altui stat. 

\ Art.3- Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare in locurile publice de 
afik~l} si se va publica pe site-ul institutiei www.otesani.ro, de catre secretarul general al comunei. 

Art.4.-Incalcarea prevederilor legale privind afisajul electoral constituie contraventie si se 
san tioneaza potrivit prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 
De1 utatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu 
mo ificarile si completarile ulterioare. 

Art.5.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta Postului de Politie Otesani si 
Insqtutiei Prefectului Judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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