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D I S P O Z I T I E
Nr. 330   din 25 AUGUST 2020

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn Municipiul Salonta , ce vor fi utilizate
 ȋn campania electorală la alegerile locale din anul 2020

Având în vedere: 
• Referatul nr. 5483 din data de 11.08.2020 , ȋntocmit de către Serviciul de Dezvoltare Urbană

prin care propune emiterea dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral
ce vor fi utilizate ȋn campania electorală la alegerile locale din anul 2020; 

• Adresa nr.7654/27.07.2020 a Instituței Prefectului Județului Bihor;
• Adresa nr.8433/13.08.2020 a Instituței Prefectului Județului Bihor;
• Prevederile  Legii  nr.115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,

pentru  modificarea  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  precum  şi  pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 394/2004 privind Statutul aleşilor locali;

• Hotărârea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

• Hotărârea Guvernului nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare
bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;

• Hotărârea  Guvernului  nr.  578  din  22  iulie  2020privind  stabilirea  cheltuielilor  necesare
pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.

      În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.e) coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. b) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 Primarul Municipiului Salonta

       D I S P U N E :

Art.1.  Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral ȋn Municipiul Salonta, ce vor fi
utilizate ȋn campania electorală la alegerile locale din anul 2020, astfel:    

NR. CRT. ADRESA DESCRIERE

1. Str. Republicii nr.100 În fața stației CFR

2. P-ța Haiducilor În fața Pieței Agroalimentare

3. Str. Rozvány György La intersecția cu str. Lăutarilor

4. P-ța Libertății Sub pasaj, intrare spre Casa de Cultură Zilahy Lajos

5. Str. Ion Creangă În fața școlii

6. P-ța Unirii În intersecția cu str Oradiei

7. P-ța Transilvaniei Lângă fântâna arteziană Oncsa

8. Str. Erkel Ferencz În fața școlii (Füveskert)
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9. Str. Corneliu Coposu În intersecția cu str. Aurel Lazăr

10. P-ța Madách Imre Intersecția cu Batthányi Lajos

11. Str. Decebal În intersecția cu str. Războieni și Șarcadului

12. Str Kulin György nr. 62 Lângă fântâna arteziană

13. P-ța 8 Martie Lângă parcul ,,Nuca de Aur''

14. Str. Olimpiadei nr. 32 În fața Grădiniței nr.6 „Prichindel”

15. Str. Bolyai János Intersecția cu str. Bihorului

Art.2.  (1) În locurile stabilite la Art. 1 din prezenta dispoziție, afișajul este autorizat cu
respectarea normelor privind afișajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate și numai de
către partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor  naţionale  care  participă  la  alegeri,  precum  și  pentru  candidații  independenți.
        (2) Pe  un  panou electoral  fiecare  partid  politic,  alianţă  politică,  alianţă  electorală  sau
organizaţie  a  cetăţenilor  aparţinând minorităţilor  naţionale  care participă la  alegeri  ori  candidat
independent poate aplica un singur afiş electoral. 

   (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. 

   (4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit Art.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. 

    (5) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât
să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

   (6) Panourile pentru afișaj electoral vor fi montate de Serviciul De Dezvoltare Urbană
până cel târziu la data de 27.08.2020. 

Art.3.  (1) Poliția Municipiului Salonta are obligația să asigure integritatea panourilor și a
afișelor electorale amplasate în locurile autorizate. 
               (2) Nerespectarea prevederilor privind afișajul electoral se sancționează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 115/2015.

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la ȋndeplinire de Serviciul De Dezvoltare Urbană din
cadrul  Primăriei  Municipiului  Salonta,  Poliția  Municipiului  Salonta,  partidele  politice,  alianţele
politice,  alianţe  electorale  sau  organizaţie  a  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale  și
candidații independenți care participă la alegerile locale din anul 2020.  

Art.5.  Prezenta dispoziţie se comunică cu :
          - Institutia Prefectului-Judeţul Bihor
          - Secretarul General al Municipiului Salonta

                      - Poliția Municipiului Salonta
                      - Biroul Electoral de Circumscripție nr.4 Municipiul Salonta
                      - Serviciul De Dezvoltare Urbană 
                  - Se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina oficială de internet a instituţiei
www.salonta.net și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Salonta.

             P R I M A R       Contrasemnează,
 Török László                        SECRETAR GENERAL

              Patricia Edith Ivanciuc
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