
DISPOZIŢIE 
      privind stabilirea locurilor de afişaj electoral în Municipiul Mediaş pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 
 
 Primarul municipiului Mediaş, dl .Gheorghe Roman, 
 Având în vedere referatul nr.10489/21.08.2020 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului prin care s-au stabilit 
locurile de afişaj electoral, 
 În conformitate cu prevederile art.79 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea  privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 
nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi, şi cu prevederile 
HG nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, 
 În temeiul prevederilor art. 155 alin.1 lit. a şi alin.2 şi lit. b şi art. 196 alin.1, lit. b şi 
art.197 din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ, 
 

     D I S P U N E: 
 

 Art.1. (1) Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
  (2) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii 
şi de partidele care i-au propus. 

(3) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru 
afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat. 

(4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. 
(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) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. 
 Art.2. Un afiş electoral 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.3. Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, 
astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat. 
 



 Art.4. Organele de ordine publică respectiv Direcţia Poliţiei Locale va asigura 
integritatea panourilor şi a afişelor electorale. 
 

Art. 5. Direcţia de Administrare a Domeniului Public din subordinea Primarului are 
responsabilitatea ducerii la îndeplinre a prevederilor prezentei dispoziţii. 
 
 
 Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 

- un exemplar Direcţiei Poliţiei Locale Mediaş ; 
- un exemplar Direcţiei de Administrare a Domeniului Public ; 
- două exemplare pentru afişare ; 

 
 

Emisă la Mediaş, la 21.08.2020 
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                                                                           Anexă la Dispozitie nr. 595/2020 
 
Nr.
ctr 

Locaţie panou Observaţii 

1 P- ţa Regele Ferdinand 
Nr. 18 - 19 

Zona Loteria Română 
 

2 Intersecţie Str. 1 Decembrie cu strada 
Feleac 

Zona magazin Mădălina 

3 Intersecţie Str. Aurel Vlaicu cu Aleea 
Comandor D. Moraru 

Zona monument aviatorilor 

4 Str. Blajului Zona magazin Profi 
5 Str. Mihai Eminescu Zona magazin Profi 
6 Ighișul Nou str. Şcolii Zona Biserica Evanghelică 
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