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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HARGHITA 
COMUNA BRĂDEȘTI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA  Nr. 85/2020 
 

privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral 
din comuna Brădești pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale din anul 2020  
 

 
Primarul  comunei  Brădești, 
Având în vedere: 

- art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a acestora; 

- pct. 59 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a 
alegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020. 

- art. 79 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor administratiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 precum si 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, 
cu ultimele modificări și completări aduse prin Legea nr. 91/2020 privind 
modificarea Legii 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 pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente; 

- art. 2 alin (3) din Legea nr 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților 
administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

- art. 36 alin. 2, alin. 5 și alin. 7 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale – Republicată, cu modificările și 
completările aduse prin Legea nr. 148/2019; 

  
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), art. 156 alin. 1) și art. 

196 alin. 1) lit. b) din OUG nr. 57 din 3 august 2019 privind Codul administrativ: 
 

DISPUNE:  
 

Art. 1. –Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral din comuna Brădești pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, după cum urmează: 

- pentru satul Brădeşti, comuna Brădeşti – 1 panou special amenajat în faţa 
Primăriei comunei Brădeşti, Sat Brădești, str. Petőfi Sándor nr. 14, 

- pentru satul Tîrnoviţa, comuna Brădeşti - 1 panou special amenajat pe 
Podul de peste Râul Târnava Mare, din localitatea Tîrnoviţa. 
 
Art. 2. – (1) În locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispoziție, afisajul este autorizat cu 
respectarea normelor privind afisajul electoral, numai pe panourile electorale amplasate și 
numai de către partidele politice, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. 
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(2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri poate 
aplica un singur afiş electoral. 
           (3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1, nu poate depăşi 
dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. 
           (4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai 
cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor, sau după caz, al deținătorilor şi numai cu 
luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor. 

(5) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, 
astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat. 

(6) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate cel târziu la data de 27.08.2020. 
 
Art. 3. Primarul, cu sprijinul Poliției din comuna Brădești vor asigura integritatea 
panourilor, afişelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală amplasate în 
locuri autorizate. 
 
Art. 4. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, se interzice emiterea 
avizelor de amplasare pentru mijloacele de publicitate temporară constând în material de 
propagandă electorală, astfel cum acesta este definit de art. 36 alin. 7 din Legea nr. 
334/2006. 
 
Art. 5.-  Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează primarul și 
secretarul general al comunei Brădești. 
 
Art. 6.-  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei, 
respectiv pe pagina de internet: www.fenyedkozseg.ro şi se comunică Poliţiei comunei 
Brădești şi Prefectului județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 
 

Brădeşti, 26 august 2020 
 
 

                       PRIMAR,  
     BOKOR BOTOND                                    

L.S. 
CONTRASEMNEAZĂ, 

      SECRETARUL General al comunei Brădești, 
                                                 BESENYEI-MOLNÁR ANDREA- BEÁTA 

ss. indescifrabila 

http://www.fenyedkozseg.ro/
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