
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 240 

 

CU PRIVIRE LA:   stabilirea locurilor speciale pentru afișaj pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 

 

Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oţeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 
în conformitate cu prevederile art.163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

Având în vedere referatul secretarului general nr. 7922 din 23.09.2019; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea 

Președintelui României republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere anexa la H.G. nr. 630 din 2019 privind privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui României în anul 

2019; 

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit.a) și alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1 - Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru Președintele Româiei din anul 2019, la nivelul comunei Oțeleni, după cum 

urmează: 

1. În centrul satului Oțeleni, în curtea Căminului cultural Oțeleni, în satul Oțeleni, 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

2. La Școala Gimnazială Oțeleni, în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași; 

3. La Cimitirul Vechi, în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași; 

4. Str.Agronomului, în zona cunoscută popular ”La Dira” în satul Oțeleni, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

5. În centrul satului Hândrești, la fostul magazin sătesc în satul Hândrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

6. La P.F.A. Jitaru Ioan, în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

7. La Dispensarul uman în zona cunoscută popular ”La Pârâu” în satul Hândrești, 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

ART.2 – Afisajul electoral este permis in alte locuri decat cele stabilite potrivit art.1  

numai cu acordul scris al proprietarilor sau, dupa caz, al detinatorilor si numai cu luarea 

masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor. 

ART.3– Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa numai de 

candidatii la functia de presedinte si de partidele care i-au propus. 



ART.4 – Este interzisa utilizarea de catre un candidat a locurilor speciale pentru afisaj 

electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt candidat. 

ART.5 Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afis electoral. Un 

afis electoral amplasat in locurile prevazute la art. 1 nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o 

latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o 

latura si 250 mm cealalta latura. 

ART.6 Se interzice afisajul in scop electoral prin aplicarea pe peretii sau pilonii de 

sustinere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare si 

informare rutiera, precum si pe sistemele electronice de reglementare a circulatiei. 

ART.7 Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituției Prefectului Județului Iași 

- Se afișează la sediul Primăriei comunei Oțeleni; 

Oțeleni,  3 octombrie 2019 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI              

 Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


