
COMUNA MOVILA BANULUI 
JUDETUL BUZAU 

PRIMAR 
 

DISPOZITIE NR.165/03.11.2020 
privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj 

electoral in vederea bunei organizări și desfășurări a 
alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 

anul 2020 
 

Avand in vedere: 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău numărul 
15012/29.10.2020 
- Referatul secretarului general al comunei Movila Banului, 
judetul Buzau inregistrat sub numarul 5511/3.11.2020 
- prevederile  art 79 alin 1-8 din Legea 208/2015 privind 
alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020 
- prevederile H.G nr.745/2020 privind  pentru aprobarea 
calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale  a 
alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 
2020 

In temeiu prevederilor art.155 alin(1) si art.196 alin 
(1) lit.b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, emit urmatoarea: 

 
DISPOZITIE: 

 
Art.1 Se stabilesc urmatoarele locuri speciale pentru 
afisajul electoral in Campania Electorala a alegerilor 
pentru pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

a) Sat Movila Banului – panou special amenajat langă 
stația de autobuz; 

b) Sat Limpezis – panou special amenajat in curtea 
fostei gradinițe; 

c) Sat Cioranca – panou special amenajat langă stația 
de autobuz; 

Art.2  (1)  Utilizarea locurilor de afisaj  este permisa  
partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale 
sau organizatiilor  minoritatilor  nationale care participa la 
alegeri si candidatilor independenti 



(2)  Pe un panou electoral fiecare  partid politic, alianta 
politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor 
apartinand  minoritatilor nationale care participa la alegeri 
poate aplica un singur afis electoral. 
(3) Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele 
stabilite potrivit alin.(2) numai cu acordul scris al 
proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu 
luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru 
asigurarea sigurantei cetatenilor. 
(4) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la 
alin(1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura 
si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o 
reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta 
latura. 
(5) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile 
intr-o succesiune care reproduce drapelul Romaniei sau al 
altui stat. 
 
Art.3 Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii 
atrage dupa sine aplicarea prevederilor Capitolului IX-
Contraventii si sanctiuni din Legea 208/2015 privind 
alegerea Senatului si Camerei deputatilor, precum si 
pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Art.4 Secretarul general al comunei va duce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii si o va comunica 
persoanelor nominalizate si Institutiei Prefectului – judetul 
Buzau. 
 
 
 
Primar,                                               Contrasemneaza 
Moise Dorin Romică                         Secretar general, 
                                               Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
	


