
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR.474 
Din 24.08.2020 

Privind: stabilirea si asigurarea locurilor speciale pentru afiajul electoral in 
perioada electoralà, pentru alegerea autoritàtilor administratiei publice locale din data de 
27 septembrie 2020. 

Domnul Hurdubae Cätälin Constantin, Primarul municipiului Tecuci, judetul Galati, 
validat prin sent.civ. 1427/2016, pronunatã de Judecätoria Tecuci in dos. nr.2690/324/2016.  

Având In vedere prevederile: 

-Art. 79 alin 1 din Legii nr. 115 din 19 mai 2015, cu modificärile si compietàrile 
ulterioare, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 

-Art. 2 alin.3 din Legea nr.84/2020 Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 
autoritätilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 aim. (3) din Ordonanta 
de urgenä a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

-Art. 3 din Legea nr. 135 din 16 julie 2020, potrivit cärora data desffiurärii alegerilor 
pentru consiliile locale ale municipiilor precum si pentru primari s-a stabilit in ziva de duminicà 
27 septembrie 2020. 

-Hotärârea Guvernului nr. 576 din 22 julie 2020 pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru real izarea actiunilor  necesare organizArii si desfaurárii In bune conditii a 
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020. 

- art. 156 alin 1 din OUG nr.57/20 19 privind Codul Administrativ , cu modificàrile si 
compietariie ulterioare. 

- art. 196 alin 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificàrile si 
completarile ulterioare. 

DISPUNE: 

Art.1. In vederea organizärii alegerilor pentru alegerea autoritAtilor 
locale din luna septembrie 2020 se stabiiesc locurile speciale de afiaj 
urmeazä: 
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parcul central- zona str. I Petrovici colt  cu str. 1 Decembrie 1918; 

- piata centralä-zona parcare vest piaa de produse industriale; 

- piaa din zona industrialä- zona de nord a Scolii ,, lorgu Jordan,, Tecuci; 

- Cartier N. Bãlcescu- str. Ana Ipätescu- zona Scoala nr.7 Nicolae BAlcescu; 

- Cartier Satu Nou- str. Tecuciul Nou- zona Scoala  nr. 1 ,, A. Rugina,,; 

- Cartier Cernicari- str. Cocoràsti- zona fostei Scolii nr.9; 

- Cartier Criviteni- partea de sud a str. MAlureni, la intersectia cu str. Plugului; 

- Cartier CFR zona Scoala  nr.8 ,, Ovid Caledoniu,, 

Art.2. (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afiaj electoral este permisä numai 
partidelor politice, organizaiIor cetàtenilor aparinând minoritatilor nationale,  aliantelor politice 
a aliantelor electorale care declarä ca depun liste cu candidati  precum si de candidati 
independenti. 

(2) Este interzisä utilizarea de cätre partidele politice, organizaiile cetatenilor apa4inând 
minoritätilor nationale,  aliantele politice si de aliantele electorale care declarã Ca depun liste cu 
candidati precum si de candidati independenti a locurilor speciale pentru afiaj electoral , astfel 
Incât sà Impiedice folosirea acestora de cAtre un alt partid politic, alianta electoralä, organizaie a 
minoritatilor nationale  care participa la alegeri sau candidat independent. 

(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic , alianta politica, aliantA electoralã, 
organizaie a minoritatilor nationale  care participà la alegeri sau candidat independent poate 
aplica un singur afis electoral. 

(4) Un afis electoral amplasat In locuri preväzute la art. 1 nu poate depài dimensiunile de 
500 mm o laturã si 350 mm cealaltä laturä, iar eel prin care se convoacá o reuniune electoralä, 
400 mm o laturä si 250 mm cealaltA laturã. 

(5) Sunt interzise afisele electorale care combinà culori sau alte semne grafice, astfel 
Incât sa evoce simbolurile nationale  ale României sau ale altui stat. 

Art.3. Integritatea panourilor , afielor electorale si a altor materiale de propaganda 
electoralà amplasate In locurile autorizate vor fi asigurate de càtre Politia Localà Tecuci. 

Art.4. Directia Servicii Publice va asigura panä la data de 26.08.2020, pregatirea 
(curatarea, repararea, vopsirea) §i montarea panourilor de afiaj electoral, in locatiile mentionate 
la art. 1 din prezenta dispozitie. 
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Art.5. Prezenta dispoziie va fi dusã la Indeplinire prin grija Directiei Servicii Publice - 
din cadrul UAT Municipiul Tecuci i a Politiei Locale Tecuci. 

Art.6. Prezenta dispoziie va fi adusä La cunotinta celor interesati prin grija Secretarului 
General al Municipiului Tecuci. 

PRIMAR, 
Ing. Càtälin Constantin HURDUBAE 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar General 

Jr.George Lucian 


