ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
PRIMAR
Tel/fax 0236-335701
NR. 22 din 25 .04.2014

CA TRE,
IN STITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GALATI
Str. Domneasca , nr. 54

In conformitate cu prevederile a11. I 15 , alin . (2) si alin. (7) din Legea nr. 215/2001
privind administratie publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , va
comunicam alaturat :
Dispozitia nr. 87 din 22.04.2014 privind stabilirea locurilor special e pentru afisajul
electora l pe teritoriul comunei Barcea in vederea organi zarii si desfasurarii alegerilor
membrilor din Romania in Parlamentul European din data de 25 mai 2014

Cu stima,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA BARCEA
PRIMAR

o 1S P O Z 1TIA

NR. 87
Din 22.04.2014

Privind: stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pe teritoriul comunei Barcea In
vederea organizarii si desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European
dindatade25mai2014.
Zamfir Constantin, primar al comunei Barcea , judetul Galati, validat prin Sentinta Civila
nr. 673/20.06.2012 a Judecatoriei Liesti, judetul Galati ;
Avand in vedere adresa nr. 3380117.04.2014 a Institutiei Prefectului - Judetul Galati
inregistrata la comuna Barcea sub numarul 3607/]8.04 .2014;
Avand in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si
desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinta pentru
alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anll12014;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 80/2014 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in
Parlamentul European din anul 2014 ;
Avand in vedere prevederile H.G. nr, 102/2014 privind stabilirea masurilor pentru buna
organ izare si desfasurare a alegeri IOI' pentru mernbrii d in Roman ia in Parlamentul European din
anu12014;
Avand in vedere prevederile art. 63 alin. (1) lit. "a" si alin. (2), art. 64 alin. 1 din Legea
nr. 2 [5/200 I , privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza art. 68, alin. (1) si ale art. 115 al in (1) Iit. "a" din Legea 111'. 215/200 I , privind
administratia publica locala, republicata, Cll modificarile si completarile ulterioare.

DISPUNE:
ART. J. Se stabilesc locurile speciale pentru afisajul electoral pe teritoriul comunei Barcea in
vederea organizarii si desfasurarii alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European
din data de 25 mai 2014 dupa cum urmeaza:
../ Pentru afisaj electoral:
Sat Barcea - Panoul de afisaj de lunga Primaria comunei Barcea - strada Mihai
Eminescu, nr. 1 ;
../ Pentru afisaj electoral- bannere:
Sat Barcea - strada Mihai Eminescu si strada Caminului - eate unul pentru fiecare partid
politic, aliante politice si aliante electorale care participa la alegeri si candidati
independenti;
Sat Podoleni - strada George Cosbuc si strada Duzilor - eate unul pentru fiecare partid
politic, aliante politice si aliante electorale care participa la alegeri si candidatilor
independenti;
ARI. 2. Utilizarea locurilor de afisaj electoral stabilite prin prezenta dispozitie este permisa
numai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri si
candidatilor independenti;

ART. 3. Afisarea in alte locuri decat cele stabilite conform art. I afisajul electoral este permis
numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau dupa caz al detinatorilor.
ART. 4. Sectia 3 Politia Rurala Liesti prin politistii arondanti comunei Barcea vor asigura
integritatea panourilor , afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate
in locurile special amenajate pentru afisaj electoral.
ART. 5. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Galati l persoanelor
interesate si se afiseaza Ia sediul Primariei comunei Barcea si in alte locuri vizibile la nivelul
comunei prin grija secretarului .

Avizeaza ,
SECETARl
Constant" a Cr~tian

'flvtL

