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DISPOZITIE 

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în  
Comuna Bozioru, judeţul Buzău, ce vor fi utilizate în campania electorală 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor  din anul 2020 
 

             Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

§ Referatul nr.2.987/30.10.2020 , ȋntocmit de către secretarul general al 
comunei Bozioru, prin care propune emiterea dispozitiei privind stabilirea 
locurilor speciale de afisaj electoral ce vor fi utilizate ȋn campania electorală 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor  din anul 2020; 

 
In conformitate cu prevederile: 

§ art. 79 , alin (1)-(8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum  şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente şi a pc. 95 din Anexa la H.G.  nr.745/2020 pentru 
aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor  din anul 2020; 

  În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ, emite următoarea, 

 
D I S P O Z I Ţ I E : 

 
      Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral ȋn comuna 
Bozioru, ce vor fi utilizate ȋn campania electorală privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor  din anul 2020, astfel: 
 
1. Căminul cultural – pentru satul Ulmet; 
2. Şcoala Primară Izvoarele – pentru satele Izvoarele şi Gresia; 
3. Căminul Cultural Bozioru – pentru satul Bozioru 
4. Terasa Taberei Şcolare – pentru satul Fişici; 
5. Şcoala Primară Găvanele – perntru satul Găvanele; 
6. Şcoala Primară Nucu – pentru satul Nucu; 
7. Parcul public din pct. ,,La Frunzari” – pentru satul văvălucile; 
8. Parcul public din pct. ,,La cişmea” – pentru satele Scăeni şi Buduile ; 
      Art.2. (1) In locurile stabilite la art.1 din prezenta dispozitie , 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. 



 
 
         (2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă 
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri ori candidat independent 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) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este 
interzis. 
           (5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune 
care reproduce drapelul României sau al altui stat. 
           (6) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate de Primăria Bozioru până 
cel târziu la data de 05.11.2020.  
      Art.3. Politia Locală  are obligatia să asigure integritatea panourilor si a afișelor 
electorale amplasate în locurile autorizate.  
      Art.4 Cu drept de contestatie ȋn termen de 30 de zile de la comunicare la 
Primarul comunei Bozioru . În situatia ȋn care persoanele interesate sunt 
nemultumite de solutionarea  contestatiei , se pot adresa Tribunalului Buzău –
Sectia Contencios Administrativ, ȋn temeiul Legii nr. 554/2004. 
      Art.5 Prezenta dispozitie se comunică ȋn termen, prin grija secretarului general, 
tuturor persoanelor şi autorităţilor  interesate şi se va publica pe pagina de internet 
a instituţiei www.comunabozioru.ro. 
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Contrasemnează,                                     
            Primar,                                            Secretar general comună,                                                                                        
        GRIGORE Valentin                                        OPREA Mirela                
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