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DISPOZITIE  
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral la alegerile  pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020 
 
 

Dl. Costrăş Iordache, Primarul Comunei Măgura, jud. Bacău.     

Luând act de: 

- Referatul nr.       / 04.11.2020 a d-nei Cimpoiaşu Maria – consilier superior în cadrul 

Compartimentului registru agricol şi statre civilă al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Măgura, judeţul Bacău, prin care se propune emiterea dispozitiei pentru stabilirea 

locurilor speciale pentru afişaj electoral în campania alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020. 

În baza temeiurilor juridice ale: 

a) art. 155 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

b)  art. 79 alin. (1) și art. 98 lit. g) și lit. h) din Legea nr. 208/2015, privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

c) Hotărârii de Guvern nr. 744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat 
și Camera Deputaților din anul 2020; 

d) Pct. 95 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 745/2020, pentru aprobarea 
calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art. 10 lit. d) din Hotărârea de Guvern nr. 754/2020, privind stabilirea măsurilor 
tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197, art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 

PRIMARUL COMUNEI MĂGURA emite următoarea dispoziție: 

 

Art. 1. - Se stabilesc locurile speciale pentru  afișajul electoral în comuna Măgura, județul 
Bacău, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020,  dupa cum urmeaza: 

1. Lângă Stația de autobuz de la intrare în sat Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău 
din cartierul CFR al Municipiului Bacău.  

2. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Vasilca” din sat Măgura, Comuna Măgura, județul 
Bacău.  

3. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Rață” din sat Măgura, Comuna Măgura, 
județul Bacău.  

4. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Bașca” de lângă Școala nr. 2 din sat Măgura, 
Comuna Măgura, județul Bacău.  

5. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Dealul Pădurii” din sat Măgura, Comuna Măgura, 
județul Bacău.  

6. Lângă Stația de autobuz din punctul ”Moară Cavaleru” din sat Măgura, Comuna 
Măgura, județul Bacău.  
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7. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Grama” din sat Măgura, Comuna Măgura, 

județul Bacău.  
8. Sediul Primăriei comunei Măgura, județul Bacău. 
9. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Iordăchioaia” din sat Măgura, Comuna 

Măgura, județul Bacău.  
10. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Ferenț – pe vale” din sat Măgura, Comuna 

Măgura, județul Bacău.  
11. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Vasiloiu” din sat Crihan, Comuna Măgura, 

județul Bacău.  
12. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Rotaru” din sat Crihan, Comuna Măgura, 

județul Bacău.  
13. Lângă Stația de autobuz din punctul ”La Dumitrașcu” din sat Crihan, Comuna 

Măgura, județul Bacău.  
14. La Căminul Cultural sat Sohodol, comuna Măgura, județul Bacău. 
15. La intersecția dintre DN 11 și str. Înv. Victoria și Nicoară Uncescu din sat. Dealu 

Mare, comuna Măgura, județul Bacău; 
16. La intersecția str. Crihan cu str. Armanu din sat Crihan, Comuna Măgura, județul 

Bacău (la Pricop Constantin).  
Art. 2. (1) Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, alianțelor 

politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri 
și candidaților independenți. 

(2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianță politică, alianță electorală 
sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori de 
către un candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral, astfel încât să împiedice 
folosirea acestora de către un alt partid politic, o altă alianță politică, alianță electorală sau 
organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori un alt 
candidat independent. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță 
electorală sau organizației a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 
alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afișe electorale.  

(3) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși 
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 
reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.  

(4) În alte locuri decât cele stabilite conform art. 1, afișajul electoral este interzis.  
(5) Sunt interzise afișele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce 

drapelul României sau al altui stat. 
 (6) Primarul, cu sprijinul poliției locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor 

Interne, în localitățile unde poliția locală nu este constituită, este obligat să asigure integritatea 
panourilor și a afișelor electorale amplasate în locuri autorizate. 

Art.3.  (1) Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt 
mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri 
de propagandă electorală tipărite, precum şi afisarea mijloacelor de propagandă electorală în 
alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale, constituie contravenţie, în măsura în 
care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni. 

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către ofițerii și agenții 
de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române. 

Art. 2. -  Prezenta dispoziție se comunică Instituţiei Prefectului județului Bacău, Postului de 
Poliție din Comuna Măgura, județul Bacău, I.J.J. Bacău și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primaria-magura.ro. 

                                                 PRIMAR, 
                                              IORDACHE   COSTRĂŞ                     Contrasemnează 
       SECRETARUL GENERAL      

AL COMUNEI MĂGURA, 
Nr.  121                                                                                               Elena Irina Apetroaei  
Din 04.11.2020   
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