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DISPOZIŢIE 

Privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral 

de pe raza municipiului Piatra Neamţ 
 

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi 

capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul 

legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor pct. 95 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

745/2020, ale art. 79 alin. 1 din Legea nr.  208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, conform căruia 

„Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri 

speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând 

seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 

alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii 

independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei 

pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective”;  
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ            
Având în vedere referatul nr. 30909 din  03.11.2020, prin care Serviciul Administraţie Publică şi 

Juridic propune emiterea unei dispoziţii pentru stabilirea locaţiilor pentru montarea panourilor destinate 

afişajului electoral în cadrul campaniei electorale privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020; 

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2 lit. b) și art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

D I S P U N : 
 

    ART.1 – Pe data prezentei se stabilesc locurile speciale pentru montarea panourilor destinate afişajului 

electoral de pe raza municipiului Piatra Neamţ, în cadrul campaniei electorale aferente alegerilor pentru Senat 

și Camera Deputaților din anul 2020, conform anexei la prezenta. 

ART.2 – Panourile de afişaj electoral vor fi pregătite şi montate de firma S.C. Publiserv S.A., cel mai 

târziu până la data de 06.11.2020. 

ART.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. 

ART.4 – Serviciul Administraţie Publică şi Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va comunica 

Prefectului Judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, S.C. Publiserv S.A. şi va fi adusă 

la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. 
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