
                     Aprob,                                                                                                                                                                                                 
PRIMAR, 

                                                                                                                      Valeriu Lupu 
                                                                         

R E F E R A T  
pentru   emiterea dispoziției   privind stabilirea locurilor speciale  pentru  afişaj electoral de pe 

teritoriul comunei Barcanesti,jud. Prahova , la  alegerile pentru  autoritățile   
administrației  publice locale  din anul 2020 

 
  

Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si 
pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, stabilește că mandatele   aflate in curs de exercitare ale primarilor, primarului 
general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 
2020. 

   Prin 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 , s-a stabilit  ziua de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a desfășurării alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020.  
 Potrivit art.79 din Legea   nr.115/2015  pentru 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 modificările şi 
completările ulterioare , 
 “  (1) Primarii sunt obligati ca pâna la începerea campaniei electorale sa stabileasca, prin dispozitie, 
locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, 
tinând seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor 
nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi 
pentru functia de primar si de presedinte al consiliului judetean, precum si de candidatii independenti. 
Aceste locuri trebuie sa fie situate în zone frecventate de cetateni, fara stânjenirea circulatiei pe 
drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective. 

     (2) Primarii sunt obligati sa monteze panouri pentru afisajul electoral in fiecare subdiviziune a unitatii 
administrativ-teritoriale. 
   (3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si 
aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor 
independenti. 
   (4) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala sau 
organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat 
independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre 
un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare 
partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afis electoral. 
   (5) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm 
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o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura 
si 250 mm cealalta latura. 
   (6) In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este permis numai cu acordul 
proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor. 
   (7) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce 
simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat. 
   (8) Primarul, cu sprijinul politiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, in 
localitatile unde politia locala nu este constituita, este obligat sa asigure integritatea panourilor, afiselor 
electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.”      

În  Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării și desfășurării 
în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, aprobat 
prin H.G. nr. 576/2020, la nr. crt. 59, se stabilește că primarul  stabileste locurile speciale pentru afișaj 
electoral și asigurarea amplasării de panouri electorale în cadrul acestora, până cel mai târziu la data 
de 27 august 2020, prin dispoziție. 

 
  Având în vedere  prevederile art.155  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  și 

ținând cont de cele aratate mai sus, este necesar emiterea unei dispoziţii ,care  se aduce la cunoștință  
publică prin afișare la sediul primăriei, prin care  se  stabilesc locurile speciale  pentru afișajul 
electoral  pe raza comunei Bărcănești , până la  începerea campaniei electorale, cel mai târziu la data 
de 27 august 2020. 

 
 

SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu  
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D I S P O Z I Ț I E 
privind  stabilirea locurilor speciale  pentru  afişaj electoral de pe teritoriul                                            

comunei Bărcănești, județul  Prahova , la  alegerile pentru  autoritățile   

administrației  publice locale  din anul 2020 

 

 

 Avand in vedere prevederile: 

-   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 ; 

  -  Nr.crt. 59 din Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării 

și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale 

din anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020; 

-  Art. 79  alin.(1)  din  Legea  nr.115/2015  pentru 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 

modificările şi completările ulterioare   ; 

-  Art.2 alin.(3) din Legea nr.84/2020  privind prelungirea mandatelor autoritatilor 

administratiei publice locale  si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-  Nr.crt. 59 din Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020; 

  
Ținând cont  de referatul secretarului general al comunei Bărcănești nr. 18.110/ 

18.08.2020  privind    stabilirea locurilor speciale  pentru  afişaj electoral de pe teritoriul 

comunei Barcanesti,jud. Prahova ,  la  alegerile pentru  autoritățile  administrației  publice 

locale  din anul 2020 ; 

 

 În temeiul art.155 și  art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  și completările ulterioare ; 

 

Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art.1.-  Se stabilesc locurile  speciale  pentru  afişajul electoral de pe teritoriul  

comunei Bărcăneşti, judetul Prahova , la  alegerile pentru  autoritățile administrației  publice 

locale  din anul 2020,  dupa cum urmeaza:  
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SATUL  

 

Locul de afişaj 

Sat Barcanesti 

 

1.Dispensarul uman Bărcăneşti-str .Crinilor  nr. 18 ; 

2.Bloc B4, str.Crinilor  nr.44 ; 

3.Primaria Com.Barcanesti , str. Crinilor nr.108. 

Sat Româneşti 

 

Centrul Cultural Mihai Viteazu, str.Irisului nr.23 

 

Sat Puşcaşi  

 

 Magazinul alimentar Puşcaşi,    str. Albăstrelelor     nr. 

47 

Sat Tătărani  1. Islaz Tătărani, str. Nuferilor 

2.str.Nuferilor nr. 143 (fam.Muşat, intersectie DJ 101G cu      

tarlaua   Ţigănie)               

 

Sat Ghighiu 

 

Str.Crizantemelor  nr.121 (Duta Marian) 

   

Art.2. Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei iar Secretarul general al comunei Barcanesti,judetul Prahova va comunica  

prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor interesate. 

 

 

 

 

 

 

P R I M A R, 

Valeriu Lupu 

 

 

 

 
Contrasemnează : 

,                                                                            Secretarul general al comunei                     

Nicoleta   Savu   

 

 

 

Bărcănești ,18.08.2020 
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