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                     DISPOZIŢIA Nr. 884 / 2016 

                     privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi asigurarea amplasării                                  

             de panouri electorale, pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor 

avea loc în data de 11 decembrie 2016 

 

 

Primarul municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere Referatul nr. 30330/09.11.2016 al Compartimentului Operare Sistem Informatic al 

Registrului Electoral în care se propune stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi asigurarea 

amplasării de panouri electorale, pentru alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor avea loc în 

data de 11 decembrie 2016; 

În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările 

şi completările ulterioare şi ale art. 11 lit. d) din H.G. nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare,;  

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 64, art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a 

prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare,     

 

                     DISPUNE: 

 

            Art.1. – În vederea desfăşurării în condiţiile prevăzute de lege  a campaniei electorale pentru alegerile 

pentru Senat şi Camera Deputaţilor care vor avea loc în data de 11 decembrie 2016, se stabilesc următoarele 

locuri speciale pentru afişaj electoral şi se asigură amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora: 

 -str. Republicii în Zona Monumentului Eroilor; 

 -str. Libertăţii în faţa Parcului vis-à-vis de blocul D1; 

 -str. Transilvaniei în faţa Parcului de lângă Corpul 2 al Şcolii “Mircea Sântimbreanu”; 

 -satul Ţărăţel în faţa Căminului Cultural; 

 -satul Valea Brad în faţa Căminului Cultural; 

 -satul Mesteacăn în faţa Căminului Cultural; 

 -satul Ruda Brad în faţa Căminului Cultural. 

  Art. 2.  - Prezenta dispoziţie poate fi atacată conform procedurii şi termenelor stabilite de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. – Prezenta dispoziţie se comunică: 

 -Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,  

 -Primarului Municipiului Brad,  

 -Secretarului Municipiului Brad,  

 -Poliţiei Municipiului Brad, 

 -Poliţiei Locale Brad, 

 -Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, 

 -Compartimentului Operare Sistem Informatic al Registrului Electoral. 

 

 

             Brad, 09.11.2016 
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