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            ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

    MUNICIPIUL BRAD 

             PRIMAR 

 

 

 

DISPOZIŢIA Nr. 482/2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral  

pentru alegerile locale din anul 2020 

 

 

 

 Primarul Municipiului Brad, județul Hunedoara; 
 Având în vedere Referatul nr. 35064/25.08.2020 al Compartimentului Operare Sistem 

Informatic al Registrului Electoral din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerile locale din anul 

2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităților administrației 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,  precum și ale Anexei 1 pct. 59 din H.G. nr. 576/2020 privind aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020; 

   În temeiul prevederilor art. 154 alin.1, art.155 alin.1 lit. a, alin. 2 lit. b, art.196 alin. 1 lit. b 

din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

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

completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 
 

            Art. 1. -  În vederea desfăşurării în condiţii optime a campaniei electorale  pentru alegerile 

pentru autoritățile publice locale din anul 2020, se stabilesc următoarele locuri speciale pentru 

afişaj electoral: 

- strada Republicii, în dreptul Monumentului Eroilor din Piaţa 

Tricolorului; 

- strada Libertăţii, în faţa Parcului, vis-a-vis de blocul D1; 

- strada 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. - Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru 

partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau 

electorale dintre acestea care participă la alegeri, precum şi pentru candidaţii independenţi în 

condiţiile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 3. - (1) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1, 

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. 
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    (2) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe pereţii sau pilonii de 

susţinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare şi 

informare rutieră, precum şi pe sistemele electronice de reglementare a circulaţiei. 

                         (3) După data încheierii campaniei electorale, este obligatorie numai îndepărtarea 

materialelor electorale de orice tip de pe clădirea sediului secției de votare. 

 Art. 4. - Dimensiunile afişelor ce vor fi folosite în campania electorală sunt cele prevăzute 

de art. 40 alin. 6 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art. 5. - Integritatea panourilor şi a afişelor electorale va fi asigurată de Poliţia Locală a 

Municipiului Brad şi de Poliţia Municipiului Brad. 

 Art. 6. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie.  

                                (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către poliţişti, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 7. - Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul  și pe 

site-ul Primăriei Municipiului Brad. 

     Art. 8. – Prezenta dispoziţie poate fi atacată conform procedurii şi termenelor stabilite de 

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

 Art. 9. -  Prezenta dispoziţie se comunică: 

-  Prefectului Judeţului Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Secretarului Municipiului Brad; 

- Poliţiei Locale a Municipiului Brad; 

- Poliţiei Municipiului Brad. 

 

     

 

 

    Brad, 24.08.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Contrasemnează, 

       PRIMAR                                                                                SECRETAR GENERAL 

FLORIN CAZACU                                                                     CARMEN-IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


