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privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii
alegerilor locale din data de 5 iunie 2016
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Primarul comunei Soimus, judetul Hunedoara,
Avand in vedere:
-referatul nr.3286.104.0S.2016, intocmit de secretarul comunei Soimus, prin care se propune
emiterea actului administrative de stabilire a locurilor de afisaj electoral din comuna Soimus, in
vederea organizarii ~idesfasurarii alegerilor locale din data de OS.06.2016;
- Prevederi~e din H.G.nr.S2 din 10.02.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei 'electorale a alegerilor locale din anu120l6;
- Prevederile art.79 alin.(l) din Legea nr.IIS din 19.05.2015 privind alegerea autoritatilor
_administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.2lS/2001,
precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu
modifiearile si completarile ulterioare,
In temeiul art.63 alin.11it."a" coroborat eu alin.2 al aceluiasi articol, art.68 alin.1 si art.l15
alin.1Iit."a" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art. I.- Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii
alegerilor locale din 5 iunie 2016, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.- Afisajul este permis si in alte locuri in afara celor prevazute mai sus, dar numai cu
aeordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor spatiului respectiv, si
numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor.
Art.3. - Se interzice afisajul electoral pe stalpi, pe cofrete electrice, pe cutii regulatoare
. gaz, porti si alte locuri aferente domeniului public nenominalizate.
Art.4. - Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii va atrage dupa sine aplicarea
prevederilor Capitolului V- Contraventii din Legea nr. 115 din 19.05.2015 privind alegerea
autoritatilor administratiei publice locale,
Art.S.- . Prezenta dispozitie se poate contesta in conditiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica
Institutiei Prefectului - judetul Hunedoara.
Soimus, 4 mai 2016
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