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COMUNA RUGINESTI 
- PRIMAR - 

 

D I S P O Z I T I A  Nr. 405  
  din 02.11.2020 

 
      privind: stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral la nivelul comunei 
Ruginești, judetul Vrancea, în vederea desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputatilor din data de 06 decembrie 2020 
 
            Primarul comunei Ruginești, judeţul Vrancea, având în vedere: 
 
- adresa nr. 13625/2020 a Instituției Prefectului judetului Vrancea, înregistrată sub nr. 
7266/02.11.2020. 
- prevederile punctului 95 din Anexa la  H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea 
calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020. 
- art. 79 alin. (1) Legea nr. 208/2015 privind  alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. 
 
     În temeiul prevederilor art. 155 alin. (2) lit. b) coroborat cu dispozitiile art. 196, alin. 
1 lit. b), art. 197 alin. 1, 4, 5 si art. 198 alin. 1 si alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  
 
 

DISPUNE: 
 
Art. 1. (1) Se stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral la nivelul comunei 
Ruginesti, judeţul Vrancea, în vederea desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputatilor din anul 2020, după cum urmeaza:  

 
- Satul Ruginești – panou zona “ între Căminul Cultural și Primărie”; 
- Satul Anghelești – la sediul “ Școlii Gimnazială Anghelești”; 
- Satul Copăcești – la sediul ,,Școlii Primare Copăcești”; 
- Satul Văleni   - la sediul ,,Școlii Primare Văleni”. 

 
  (2) Panourile destinate afisajului electoral vor fi utilizate numai de 

partidele politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor 
minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi, care 
participa la Alegerile Parlamentare din data de 06 decembrie 2020. 

 
               (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. 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. 



 
               (4) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (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. 
 
                (5) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este 
interzis. 
 
               (6) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune 
care reproduce drapelul României sau al altui stat. 
     
           Art. 3. Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii atrage dupa sine 
aplicarea sanctinilor conform prevederilor legale. 
 

Art. 4. In conformitate cu prevederile art. 79 alin. (8) din Legea nr. 208/2015, 
“Primarul cu sprijinul politiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului 
Afacerilor Interne, in localitatile unde politia locala nu este constituita, este obligat 
sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de 
propaganda electoral amplasate in locuri aurorizate’’.  
 
           Art. 5. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei si va 
fi dată publicitatii si comunicata celor interesati, de catre secretarul general, in termenul 
prevazut de lege. 

  
 
 
       PRIMAR,                               Avizat pentru legalitate  
     AVRAM ION           Secretar general  
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