ROMANIA
JUDETUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI FRECATEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA nr. 52
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea desfăşurării
alegerilor pentru Parlamentul European
EC. MARIAN NAIMAN, primarul comunei Frecatei, judetul Tulcea,
Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat, modificată şi completată ulterior,
coroborat cu H.G. nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014.
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 64, art. 68 alin. (1) şi cele ale
art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1. - (1) La nivelul comunei Frecăţei, pentru desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, din 25 mai 2014, se stabilesc ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care
participă la alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi, ca independenţi, următoarele locuri
speciale pentru afişaj electoral:
I.

în satul Frecăţei: sediul Căminului Cultural Frecăţei situat pe strada Principală, nr.

66;
II.
în satul Cataloi: sediul fostului C.A.P. Cataloi situat pe strada Principală, nr. 29.
III. în satul Poşta:
sediul Căminului Cultural Poşta situat pe strada Principală, nr. 83.
IV. în satul Teliţa: avizierul din centrul localităţii Telita aflat pe strada Principală lângă staţia
de microbuz.
(2) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite mai sus, 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.
(3) Se interzice afişajul în scop electoral prin aplicarea pe statiile de autobuz, 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.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Tulcea pentru exercitarea controlului
de legalitate, Postului de poliţie al comunei Frecatei, în vederea luării măsurilor pentru asigurarea
integrităţii panourilor şi afişelor electorale, şi va fi afişată în locurile speciale de afişaj electoral
prevăzute la art. 1.
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