
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel./fax 0349/525000,0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire la: stabilirea locurilor speciale pentru afîşaj electoral pentru alegerile locale din data 

de 05 iunie 2016.
Ec. Vâlceleanu Cost in Robert, primarul comunei Perieţi, judeţul Olt;

Având în vedere:
- 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 Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

- Prevederile art. 12 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2016 privind stabilirea 
măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 
2016 datei pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014;

- Hotărârea Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;
- Hotărârea Guvernului nr. 52/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;

în temeiul art. 63 alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 68 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. 
a) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolul 1. Pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din din data de 05 
iunie 2016, se stabilesc locuri speciale pentru afîşaj electoral -  panourile amplasate în următoarele 
puncte:

- panou de afîşaj pe Str. Gheorghe Lincă, Perieţii de Sus (în faţa fostului magazin al 
Cooperaţiei de consum)

- panou de afîşaj din faţa sediului Primăriei, str. înv. Gheorghe Lincă, nr. 424;
- panou de afîşaj din faţa sediului Şcolii Mierleştii de Sus, str. înv. Marin Ioniţă, nr. 272. 

Articolul 2. Este permis afîşajul electoral în alte locuri decât cele stabilite la articolul 1,
numai cu acordul proprietarilor, administratorilor, sau după caz al deţinătorilor şi numai cu 
luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare.

Articolul 3. (1) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afîşaj electoral, astfel încât să 
împiedice folosirea cestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori 
candidat independent.

(2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori 
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

Articolul 4. Primarul, cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, este 
obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă 
electorală amplasate în locurile autorizate.

Articolul 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului -  judeţul Olt, 
. Birourilor Electorale, organelor de ordine publică precum şi adusă Ia cunoştinţă publică.


