
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 103/2019 
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral 

pentru alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019

Primarul comunei Ditrău, judeţul Harghita,
Având în vedere:

prevederile art. 40 din LEGEA nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată şi completată.

Prevederile art. 10, alin. (9) din H.G. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru 
buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2019;

Prevederile art. 64, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi modificată;

Prevederile Deciziei preşedintelui Biroului Electoral Central nr. 55/D din 12.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 63, alin. (1) şi 115, alin. (1), lit a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată,

DISPUNE:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral în comuna Ditrău, pentru 
desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 după cum 
urmează:

panoul de afişaj din faţa Primăriei Ditrău -  Piaţa „Jakab Antal"; 
vitrina magazinului Bartalis&Daniel din str. Libertăţii nr. 20; 
panoul de afişaj din centrul satului Jolotca;
la intersecţia dintre str. înfrăţirii - str. Budai Nagy Antal şi str. Nicolae Bălcescu; 
la fostul centru de colectare a laptelui din str. Nicolae Bălcescu nr. 216; 
în vecinătatea magazinului Bartalis&Daniel S.R.L. din str. Nicolae Bălcescu nr. 111, 
la intersecţia dintre str. Petofi Sandor şi str. Nicolae Bălcescu (KOHID); 
la intersecţia dintre str. Nicolae Bălcescu şi str. Orban Balazs; 
la intersecţia dintre str. Petofi Sandor şi str. Libertăţii;

- în str. Puskas Tivadar nr. 117, la Magazinul "Krisztina-Kamilla"; 
la intersecţia dintre str. Mureşului şi str. Gării;

Art. 2. Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, 
alianţele politice şi alianţele electorale, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

Art. 3.
(1) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică ori alianţă 

electorală a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora 
de către un alt partid politic, alianţă politică ori alianţă electorală.

(2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică ori alianţă electorală 
poate aplica un singur afiş electoral.

Art. 4. Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă 
latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art. 5. în alte locuri decât cele stabilite, afişajul electoral este permis numai cu acordul scris al 
proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.



Art. 6. Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să 
evoce drapelul României sau altui stat.

Art. 7. Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi afişelor 
electorale.

Art. 8. Prezenta dispoziţie se comunică şefului Postului de Poliţie Ditrău, administratorilor 
magazinelor sus amintite, directorului Şcolii Generale nr. 2 din Jolotca şi centrelor de colectare a 
laptelui.

Art. 9. Cu îndeplinirea prezentei se însărcinează primarul comunei Ditrău, precum şi şeful 
Postului de Poliţie Ditrău, judeţul Harghita.

Ditrău, 29.04.2019
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