
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna Coşna pentru alegerea

Preşedintelui României

Pardău Gavril primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.5282 din 18.09.2019 al secretarului comunei Coşna, judeţul Suceava 

şi adresa nr. 17317/20/1 din 17.09.2019 a Instituţiei Prefectului Suceava;
Având în vedere prevederile:

- art.5 alin.l din Legea nr.370/2004 republicată pentru alegerea Preşedintelui României;

- HGnr.485/2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea Preşedintelui României;
- punctul 43 din H.G.nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019;
în temeiul prevederilor art.243 alin.l litera „a”, art.155 alin.l litera „a”, alin.2 litera ”b” şi 

art.196 alin.l litera ”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr.555 din 05.07.2019;

D I S P U N :

Art.l.Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Coşna, judeţul Suceava, 

pentru alegerile Preşedintelui României astfel:

1. Panoul de lângă Căminul Cultural Coşna şi Staţia de autobuz centru Coşna-sat Coşna ;

2. Panoul de la Halta CFR - sat Teşna;

3. Panoul de la intrarea în sat Valea Bancului-sat Valea Bancului;

4. Panoul de lângă Şcoala Dealu Floreni -sat Podu Coşnei;

5. Panoul de lângă Spaţiul de joacă-sat Româneşti;

Art. 2. Prezenta va fi comunicată de secretarul comunei Coşna, Instituţiei Prefectului judeţul Suceava,



ROMÂNIA 
JUDEŢULSUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr. 5282 din 18.09.2019

R E F E R A T

Domnule Primar,

Analizând adresa nr.17317/20/1 din 17.09.2019 a Instituţiei Prefectului Judeţul 
Suceava;

Având în vedere prevederile:

”Art. 41. - (1) Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, 

dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, pnn dispoziţie care se aduce la 

cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afişajul electoral, în care să 

amplaseze panouri electorale, ţinând seama de numărul candidaţilor.

(2) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, 

astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte 

activităţi din localităţile respective. în prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din 

spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale 

precedente.

(3) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de 

preşedinte şi de partidele care i-au propus.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului electoral, la nivel comunal propun să luaţi 

măsurile care se impun.


