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DISPOZITIA NR. 50I
Din data 21.08.2020

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar;
Avand in vedere prevederile art.59 din anexa la HGR. Nr.576/2020 privind aprobarea

programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizdrii gi desfEquririi in bune

condilii a alegerilor pentru autoritf,lile administraliei publice locale din anul 2020 coroborat cu

prevederile art.79 alin( l) din Legea nr. I l5/2015 cu modific[rile ;i completlrile ulterioare precum

si art.2 alin(3) din Legea nr.8412020.
LuAnd act de adresa nr. l 16TT lGlSJlllC l412020 Circulara nr.ll alegeri locale 2020 a

lnstituliei Prelectului-judefulAlba releritoare ta stabilirea locurilor speciale pentru afiSaj electoral

inregistratd la Primdria municipiului Blaj sub nr. 31.790/20.08.2020;
Av6nd in vedere raportul de specialitate nr. 3 | .8 I 7/21 .08.2020 a Biroului juridic din

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Blaj.
Cunoscind prevederile HcR.nr.576/2020 gi urmatoarele in legatura cu organizarea

alegerilor pentu autoritatile administratiei publice locale din luna septembrie 2020 si prevederile

art.79 alin (3) - (7) din Legea nr.l l5/2015 cu modificarile si completarile ulterioarel
ln temeiul art. 155 alin.(2) lit. b);i art. 196 alin (l) lit.b) din OUG.nr.57l2019 privind

Codul administrativ:

DISPUNE:

ART.l. Pentru campania electoralI dest'asurati cu ocazia alegerilor autoritatilor
administratiei publice locale din 27 septembrie 2020. se stabilesc urmatoarele locuri speciale

pentru afi 5aj electoral:
- Bulevardul Republicii (in lata magazinului Metrorus' lAngd parcarea Hotelului

Tdrnavele);
- Strada Eroilo(in zona spatiilor comerciale ale SC Bianca SA 9i SC KIME SRL);

- Zona Carii
- Zona blocuri - strada Andrei Muresanu:



- Caminele Culturale: Tiur. Manirade. Petrisat.

ART.2.- a) in alte locuri decdt cele stabilite conform art.l. din prezenta Dispozilie. afiSajul

electoral este permis, cu respectarea prevederilor legale, legate de condiliile de forml pi dimensiuni

pentru materialele de propaganda qi cu acordul proprietarilor. adm inistratorilor sau dupa caz. a

de[initorilor spatiilor unde se ef'ectueazi afigajul electoral.
- b) Sunt interzise afi;e electorale sau mijloace de propagandd care contravin legii

sau ordinii de drept.
- c) Un afiq electoral amplasat in locurile prevazute la aliniatul l) nu poate depa$i

dimensiunile de 500 mm o laturl si 350 mm cealalte latua. iar cel prin care se convoaci o reuniune

electolall .100 rnm o laturd Ei 250 rrrn cealalti laturi.
ART.3. -Primarul. cu spriiinul Poliliei municipiului Blaj. a Poliliei locale a municipiului

Blaj. au obligalia si asigure integritatea panourilor. afipelor electorale 5i a altor materiale de

propaganda electoralf, amplasate in locurile autorizate.
ART.4.- Prezenta dispozilie s-a intocmit in 5 (cinci) exemplare originale.
ART.S -Prezenta dispozilie se va comunica Instituliei Prefectului - Judelul Alba. Poliliei

municipiului Blaj. Poliliei locale a municipiului Blaj qi tuturor partidelor politice care au sediul in

municipiul Blaj
ART.6 - Cu drept de contestalie la instanla de contecios administrativ competente potrivit

prevederilor Legii nr.554/2004 a conteciosului administrativ cu modiflcirile qi completdrile

ulterioare.

PRIM R
Rotar Gheo

$ 'l

R


