
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

  

DISPOZIŢIA 

Nr. 86 din 21.04 .2016 

     Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în anul 2016  

 Primarul comunei Dumbrava Roşie , judeţul Neamţ;  

 Având în vedere :  

- necesitatea stabilirii locurilor speciale de afişaj electoral din comuna Dumbrava Roşie ,judeţul 

Neamţ, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale în anul 2016; 

- adresa Instituţiei Prefectului - judeţul Neamţ nr.5957 din 21.04.2016; 

-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 , punctul 57 din 

calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016 ,aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2016 ; 

 In temeiul art.63 alin(1) lit. ,,e”, şi art.68 alin (1) din Legea nr. 215/2001,privind 

administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi completarile ulterioare, 

 

DISPUN: 
Art.1.Se stabilesc, în comuna Dumbrava Roşie , locurile speciale de afisaj electoral în vederea 

organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în anul 

2016,după cum urmează:  

Nr 

Crt. 
Localitatea  Locul unde sunt amplasate panourile pentru afisaj 

electoral 

1   Satul Dumbrava Roşie  DN 15 Piatra Neamt - Bacau -Staţie autobuz .Şcoala 

cu clasele I-VIII  

2. Satul  Brăşăuţi  Staţie autobuz- Şcoala Brăşăuţi 

3 Satul  Cut  Parcul Cut 

4 Satul  Izvoare Staţie autobuz – Şcoală Izvoare 

 

 Art.2Utilizarea locurilor de afişaj electoral se va face numai în conformitate cu  

prevederile legale care reglementează această activitate.  

 Art.3.In alte locuri decat cele stabilite la art.1,afişajul electoral este permis numai cu 

acordul proprietarilor,administratorilor,sau,după caz al deţinătorilor.  

 Art.4 Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii atrage dupa sine aplicarea 

sancţinilor conform prevederilor legale.  

 Art.5 In conformitate cu prevederile art. 79 alin(8) din Legea nr. 115/2015, Primarul ,cu 

sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne,in localităţile 

unde poliţia locală nu este constituită,este obligat să asigure integritatea panourilor ,afişelor 

electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate in locuri autorizate.   



            Art.6 Secretarul comunei Dumbrava Roşie, va comunica prezenta dispoziţie prin afişare 

in locurile amenajate in acest scop, pe pagina de internet a primariei precum şi persoanelor si 

instituţiilor interesate. 

               PT.  PRIMAR,                                                              Avizat pentru 

legalitate 

                          VICEPRIMAR, SECRETAR, 

                    ALEXANDRU VASILE                                                  CHIRIŢESCU ELENA   

 
 

red/pro.CE 

ex.5 /21.04.2016 

Dosar: dispoziţii primar  


