
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
PRIMARUL ORAŞULUI INEU 

D I S P O Z I T I A NR. 
Din O h K J b t l ş 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Oraşul Ineu, ce 
vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizării şi desfăşurării 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016 

Primarul oraşului Ineu - Călin Ilie Abrudan 
Având în vedere : 

- necesitatea stabilirii locurilor speciale pentru afişaj electoral în Oraşul Ineu, ce vor fi 
utilizate în campania electorală în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016; 

- prevederile art. 79, alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (6), alin. (7) şi alin. (8) din LEGEA nr. 
208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile pct. 98 din Anexa la II.G. nr. 635 din 31 august 2016 pentru aprobarea 
calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2016; 

în temeiul prevederilor art. 63, alin. (2) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

D I S P U N E : 

Art. 1 - Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral pe raza administrativ teritorială 
a Oraşului Ineu, judeţul Arad, ce vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016, următoarele 
amplasamente pentru panourile de afişaj, după cum urmează : 

a) în centrul civic al Oraşului Ineu, pe panourile electorale special amenajate pe str. 
Republicii : 

din faţa Bisericii Ortodoxe; 
de lângă Profi - Ineu; 
din faţa Blocului nr. 13 - 15; 

- din parcarea mare; 
- din faţa Casei de Cultură; 

b) în Cartierul Traian : 
din faţa Căminului Cultural din Cartierul Traian; 

c) în satul Mocrea : 
din faţa Şcolii Gimnaziale din satul Mocrea; 

Art. 2 - (1) în locurile stabilite la art. 1, afişajul este autorizat cu respectarea normelor 
privind afişajul electoral prevăzute în Legea nr. 208/2015, numai pe panourile electorale amplasate 
conform art. 1 şi numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care participă 
la alegeri, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi poate aplica 
numai două afişe electorale. 



(2) 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, 

Art, 3 - Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 este permis numai 
cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor, care au obligaţia să 
asigure curăţenia şi aspectul civilizat al spaţiilor puse la dispoziţie pentru afişaj, precum şi 
obligaţia dezafişării, la încheierea campaniei electorale. 

Art. 4 - în aplicarea prevederilor art. 79, alin. (8) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, Serviciul Poliţia Locală Ineu asigură integritatea panourilor şi a afişelor 
electorale amplasate legal. 

Art. 5 - Nerespectarea prevederilor privind afişajul electoral se sancţionează în 
conformitate cu prevederile legii. 

Art. 6 - Prezenta dispoziţie se completează cu prevederile Legii nr. 208/2015. 

Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Primarul Oraşului 
Ineu, Serviciul Poliţia Locală Ineu şi se comunică cu : 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad; 
- Primarul Oraşului Ineu; 
- Serviciul Poliţia Locală Ineu; 
- Poliţia Oraşului Ineu; 
- Secretar. 

PRIMAR, 
CĂLIN ILIE ABRUDAN 

Avizat, 


