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D I S P O Z I Ţ I A   nr. 172 din 25.08.2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral  
la Alegerile locale din anul 2020 

 
 Având în vedere : 

- referatul compartimentului juridic privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj 
electoral la Alegerile locale din anul 2020, înregistrat cu nr. 3867 din 25.08.2020 ; 

- prevederile art. 79, alin. (1-8) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali; 

- prevederile art. 2, alin. (3) din Legea 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151, alin. (3) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 576/2020 privind aprobarea 
Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în 
bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. 
 În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 Primarul comunei Ţeţchea emite următoarea 

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

 Art. 1. (1) Pentru Alegerile locale din 27 septembrie 2020, locurile speciale 
pentru afișaj electoral, în comuna Țețchea, se asigură prin amplasarea de panouri electorale 
în fiecare sat aparținător comunei Țețchea situate în zone frecventate de cetățeni, fără 
stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective, 
după cum urmează: 

- în satul Hotar, panourile electorale de la Căminul Cultural, nr. 68/A; 
- în satul Subpiatră, panourile electorale de la Căminul Cultural, nr. 79; 
- în satul Telechiu, panourile electorale de la Căminul Cultural, nr. 121; 
- în satul Țețchea, panourile electorale de la sediul Primăriei, nr. 90. 
(2) Utilizarea locurilor speciale pentru afișaj electoral este permisă partidelor politice, 

alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care 
participă la alegeri și candidaților independenți. 
 (3) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală 

sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori 

candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice 

folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță electorală sau 

organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori 

candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță 

electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 

alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiș electoral. 
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 (4) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 

dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 

reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură. 

 (5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afișajul electoral este permis 

numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor. 

 (6) Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel 

încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat. 

 (7) Primarul, cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne și ale S.C. Pază și 

Protecție Bihor S.R.L., este obligat să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a 

altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează viceprimarul 

Comunei Țețchea.     

Art. 3.Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al Comunei 

Țețchea, la: 

- Instituţia Prefectului, judeţul Bihor; 
- Primarul și viceprimarul Comunei Țețchea; 
- Persoanelor intersate, prin afișare la sediul Comunei Țețchea și pe 

site-ul instituției; 
- Secția nr. 7 de poliție rurală Tileagd; 
- S.C. Pază și Protecție Bihor S.R.L. 
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