
ROM ÂNIA  
JU D E Ţ U L SUCEAVA  

COM UNA CO ŞN A  
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

Senatului şi Camera Deputaţilor din anul 2020

Pardău Gavril primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.6164 din 02.11.2020 al secretarului general al comunei Coşna, judeţul 

Suceava şi adresa nr.21270/20/4 din 30.10.2020 a Instituţiei Prefectului Suceava;
Având în vedere prevederile:
- art.20 şi art.79 din Legea nr.208/2015, cu modificările şi completările ulterioare privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente;

- H.G. nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări 
a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 ;

în temeiul prevederilor art.243 alin .l litera „a”, art.I55 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 cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :
A rt.l.S e  stabilesc locurile speciale de afişaj electoral în comuna Coşna, judeţul Suceava, 

pentru alegerea Senatului şi Camera Deputaţilor din anul 2020, după cum urmează:

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 dispoziţie va fi comunicată de secretarul general al comunei Coşna, Instituţiei 

Prefectului judeţul Suceava, pentru controlul de legalitate, în termenul prevăzut de lege şi persoanelor 

interesate.

P R I M A R ^

Gavrtl^rilab

C O N T R A SEM N EA ZĂ , 
Secretar geneff^l al comunei: 

Mar&nâţlvan
Coşna, 02.11.2020 
Nr.115



ROM ÂNIA  
JU D EŢU LSU C EA V A  
P R IM Ă R IA  CO M U N EI COŞNA  
Nr. 6164 din 02.11.2020

R E F E R A T

Domnule Primar,

Analizând adresa nr. 21270/20/4 din 30.10.2020 a Instituţiei Prefectului Suceava;
Având în vedere prevederile:

Art. 79. Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin 

dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în 

cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de 

candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone 

frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din 

localităţile respective.

Primarii sunt obligaţi să monteze cel puţin un panou electoral şi în fiecare sat aparţinător sau 

localitate componentă din unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor 

independenţi.

Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un 

candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea 

acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat 

independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat 

independent poate aplica numai două afişe electorale.

Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (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,

în alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis. 

Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, în  

localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea panourilor şi a 

afişelor electorale amplasate în locuri autorizate.

Faţă de situaţia prezentată vă rugăm să emitetLdispoziţia în acest sens.

S E C R E T A R  G E N E R A L A L  CO M U N EI,

Mariana îi'an


