
JUDETUL BIHOR 
PRIMARIA ORASULUI V ASCAU 

DISPOZITIA Nr. 58 

din 17.04.2019 

A IZAT, 
SECRETAR 

Pop Rodica 

~ 
privind stabilirea locurilor speciale de afi~aj electoral in vederea organizarii alegerilor 

pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019 

Avand in vedere Raportul nr. 2437 din 17.04.2019 , 1ntocmit de doamna 
Pop Rodica , avand funqia de secretar al ora~ului Va~cau ,prin care se arata necesitatea emiterii 
unei dispozitii; 

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legii nr. 33 / 2007 privind 
organizarea ~i desfa~urarea alegerilor pentru parlamentul European ,precum ~i potrivit pct. 51 din 
H.G. nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare 
pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019 ; 

In temeiul art. 63 ,alin.2 ,art. 64 ,art. 68 alin.(I) ~i art. 115 ,alin. (1) ,lit. a din 
Legea nr. 215/ 200 I privind administratia publica locala ,republicata, cu modiftcarile ~i 
completarile ulterioare ; 

Primarul ora~ului Va~cau , 

DISPUNE: 

Art. 1 . Se stabilesc locurile speciale de aft~aj electoral in vederea organizarii 

alegerilor pentru Parlamentul European ,din data de 26 mai 2019 , dupa cum urmeaza: 

- pentru ora~ul Va~cau - afi~ierul de la sediul Primariei Va~cau , aft~ierul din piata 

agroalimentarii , afi~ierul din dreptul imobilului 55 ~i 69 din str. Unirii, afi~ierul din dreptul garii 

~FR, afi~ierul de la Casa de Cultura,, Vasile Sala,,. 

- pentru localitatea Cimp -localitate apartinatoare ora~ului Va~cau - afi~ierul de la 

Caminul Cultural Cimp 

- pentru localitatea Cole~ti -localitate apartinatoare ora~ului Va~cau - afi~ierul de la 

Caminul Cultural Cole~ti 

- pentru localitatea Varzarii de Jos -localitate apartinatoare ora~ului Va~cau - afi~ierul de 

la Caminul Cultural 

- pentru localitatea Varzarii de Sus -localitate apartinatoare ora~ului Va~cau - aft~ierul de 

la Ca.min Cultural 

- pentru localitatea Cimp - Moti - localitatea apartinatoare ora~ului Va~cau - afi~ierul de 

la Scoala Generala 

Art. 2. Locurile speciale pentru afi~aj electoral pot ft folosite de partidele politice , 

aliantele politice ~i aliantele electorale sau organizatiile minoritatilor nationale care participa la 

alegeri ~i candidati independenti . 

Art. 3 Este interzisa utilizarea de catre un partid politic , alianta politica, alianta electorala 

sau organizatie apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent , 

a locurilor speciale de afi~aj electoral , astfel incat sii 1mpiedice folosirea acestora de catre un alt 

partid politic ,alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand 



\ 

minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral , 

fiecare partid politic , alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand 

minoritatilor nationale care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un 

singur afi~ electoral . 

Art. 4. Un afi~ electoral amplasat 1n locurile prevazute la art. I nu poate depa~i dimensiunile 

de 500 mm o latura ~i 350 mm cealalta latura . 

Art. 5. Sunt interzise afi~ele electorale care combina culori sau alte semne grafice , astfel 1ncat 

sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat. 

Art.6 Se interzice afi~ajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de sustinere a 

podurilor , pe stalpi de iluminat public, pe indicatoare rutiere precum ~i pe ziduri ,garduri ,peretii 

cladirilor ~i peretee statiilor auto. 

Art. 7. Prezenta dispozitie se comunica 

- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 

- Politiei Ora~ului Va~cau 

- Filialelor partidelor politice 

- Prin afi~are la sediul Primariei . 

- La dosar . 


