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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

 

 
 

DISPOZIŢIA 

nr. 149 din 03.11.2020        

  privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în comuna Izvoarele Sucevei, județul 

Suceava, cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul  2020 

 

Mechno Mihail, primar  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

Având în vedere: 

-Art. 79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 
şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- pct.95 din Hotărârea Guvernului României nr.745/2020pentru aprobarea calendarului 
acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 
anul 2020; 

 Adresa Instituției Prefectului - județul Suceava nr.21270/20/4/30.10.2020; 

În temeiul prevederilor: 

- Art.155 alin.1 lit.a, alin.2 lit.b și art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, primarul comunei Izvoarele Sucevei emite  următoarea 

 

DISPOZIŢIE: 

Art.1.(1)Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru campania electorală 

desfăşurată în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul  2020, după cum urmează: 

 Sat. Izvoarele Sucevei – panoul din centru satului, amplasat în fața instituției 
primăriei; 

 Sat. Bobeica – panoul aflat în fața sediului centrului de zi; 
 Sat. Brodina -  panoul aflat în fața sediului școlii gimnaziale. 

(2) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi 

alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor 

independenţi. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat 

independent poate aplica numai două afişe electorale. 

(3) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, alianţă electorală sau 

organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori de către un 

candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea 

acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori un alt candidat 

independent.  

(4) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis. 
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Art.3: Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul 

primăriei și pe site-ul primăriei www.primariaizvoarelesucevei.ro, la sectiunea Alegeri parlamentare 

2020 și se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT Izvoarele 

Sucevei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, care poate fi atacată potrivit 

legii contenciosului administrativ. 

 

 

 

                   Primar,                 Contrasemnează  pentru  legalitate 
                      Secretarul general al UAT, 
 
 Mihail MECHNO                              Cătălina JURAVLE 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

