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DISPOZI Ţ IA NR. 332 
Din 18.04.2019 

Privind: stabilirea i asigurarea locurilor speciale pentru afi şajul electoral în 
perioada electorală, pentru alegerile europarlamentare din mai 2019. 

Domnul Hurdubae C ătălin Constantin, Primarul municipiului Tecuci judetul Galati, 
validat prin sent.civ. 1427/2016, pronun ţată  de Judecătoria Tecuci in dos. Nr.2690/324/2016. 

Având in vedere prevederile: 
- Art. 79 alin 1 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului i a Camerei Deputa ţilor, 

precum i pentru organizarea i func ţionarea Autorit ăţii Electorale Permanente, cu 
modificările ş  completările ulterioare; 

- Art.40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicat ă ; 

- HG nr.81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea ac ţiunilor 
necesare pentru alegerea membrilor din România in Parlamentul European 1n anul 2019; 

- art.61 alin 1,2 şi 3 şi art.64 alin 1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  1n 2007 cu 
modificările i completările ulterioare; 

- art.68 alinl i art.115 alin 1 lit.a) din Legea nr.215/2001 republicat ă  1n 2007 cu 
modificările ş  completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.l. in vederea organiz ării alegerilor europarlamentare din luna mai 2019 se stabilesc 
locurile speciale de afi şaj electoral după  cum urmează : 

- parcul central- zona str. I Petrovici col ţ  cu str. 1 Decembrie 1918; 
- piaţa central ă-zona parcare vest pia ţa de produse industriale; 
- piaţa din zona industrial ă- zona de nord a Şcolii „ Iorgu Iordan „ Tecuci; 
- cartier N. B ălcescu- str. Ana Ipătescu- zona Şcoala nr.7 Nicolae B ălcescu; 
- cartier Satu Nou- str. Tecuciul Nou- zona Şcoala nr.1 „ A. Rugină„; 
- cartier Crivi ţeni — str. Cocorăşti- zona fostei Şcolii nr.9; 
- cartier Crivi ţeni- partea de sud a str. M ălureni, la intersec ţia cu str. Plugului; 
- cartier CFR zona Şcoala nr.8 „ Ovid Caledoniu„ 

Art.2. (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afi şaj electoral este permis ă  numai 
partidelor politice, organiza ţiilor cet ăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice 
şi a alianţelor electorale care declar ă  că  depun liste cu candida ţi precum şi de candidaţ i 
independenţi. 

(2) Este interzis ă  utilizarea de c ătre partidele politice, organiza ţiile cet ăţenilor aparţinând 
minorităţ ilor naţionale, alianţele politice ş i de alianţele electorale care declar ă  că  depun liste cu 
candidaţi precum ş i de candidaţi independenţi a locurilor speciale pentru afi şaj elector,g;:5â.k ,fer--- ... 
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incât să  Impiedice folosirea acestora de c ătre un alt pardid politic, alian ţa electoral ă, organizaţie a 
minorităţilor naţionale care particip ă  la alegeri sau candidat independent. 

(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic , alian ţă  politică, alianţă  electoral ă , 
organizaţie a minorităţilor naţionale care parficipă  la alegeri sau candidat independent poate 
aplica un singur afi ş  electoral. 

(4) Un afi ş  electoral amplasat in locuri prev ăzute la art.1 nu poate dep ăş i dimensiunile de 
500 mm o latură  şi 350 mm cealaltă  latură, iar cel prin care se convoac ă  o reuniune electoral ă , 
400 mm o latură  şi 250 mm cealaltă  latură . 

(5) Sunt interzise afi şele electorale care combin ă  culori sau alte semne grafice, astfel Incât 
să  evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat. 

Art.3. Integritatea panourilor , afi şelor electorale şi a altor materiale de propagand ă  
electorală  amplasate in locurile autorizate vor fi asigurate de c ătre Poliţia Locală  Tecuci. 

Art.4. Direc ţia Servicii Publice va asigura pân ă  la data de 24.04.2019, preg ătirea 
(curăţarea, repararea, vopsirea) ş  montarea panourilor de afi şaj electoral, 1n loca ţiile menţionate 
la art.1 din prezenta dispozi ţie. 

Art.5. Prezenta dispozi ţie va fi dus ă  la indeplinire prin grija Direc ţiei Servicii Publice- din 
cadrul UAT Municipiul Tecuci şi a Poliţiei Locale Tecuci. 

Art.6. Prezenta dispozi ţie va fi adusă  la cuno ştinţa celor interesa ţi prin grija secretarului 
Municipiului Tecuci. 

PRIMAR 	 AVIZAT 
Secretar, 


