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Referitor la : Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea 
Presedintelui Romaniei, din anul 2019 

PRIMARUL ORASULUI BREZOI, JUDETUL V ALCEA- Schell Robert-Adrian 
Avand in vedere referatul nr. 5567/18.09.2019, intocmit de catre secretarul 

orasului Brezoi, prin care se propune stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral 
pentru alegerea Presedintelui Romaniei, din anul 2019. 

In conformitate cu dispozitiile art.41, alin. (1) din Legea nr.370/2004, 
privind organizarea si desfasurarea alegerii pentru Presedintele Romaniei, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 155 si art.l96, alin.(l), lit.b din OUG nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, 

Emite mmatoarea, 

D 1 S P O Z 1 T lE 

Art. 1 Se stabilesc drept locuri speciale pentru afisajul electoral, pentru 
alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019, urmatoarele puncte dotate cu 
panouri de afisaj: 

- Satul Pascoaia-incinta Scolii Pascoaia; 
- Satul Valea lui Stan- incinta Scolii Valea lui Stan; 
- Brezoi,zona urbana : 

- panourille amplasate in zona Scolii cu clasele I-IV, nr.l, Brezoi 
- panourille amplasate in zona Gradinitei nr.1, Brezoi 
- panourille amplasate in zona Pietei Agroalimentare; 
- panourile amplasate in zona sediului Asociatiei de Proprietari nr. 1 Brezoi 
- panourille amplasate in zona Scolii cu clasele I-IV, nr.2, Brezoi; 

Satul Calinesti-incinta Caminului Cultural Calinesti. 

Art.2. (1) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de 
candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus. 

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

(3) Afişajul electoral este petmis în alte locuri decât cele stabilite, 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. 



( 4) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. 
Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.l nu poate depăşi 

dimensiunile de 500 rnm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se 
convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 

Art.3. Viceprimruul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prezentei dispozitii. 

Brezoi la 24.09.2019 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general, 

Sandu Nicolae 

\~ 


