
1 

 

DISPOZIŢIA NR.1206 

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 

  

 

 Primarul Municipiului Mangalia – RADU CRISTIAN, 

 Având în vedere: 

• Referatul nr. 45729 din 20.08.2020 întocmit de persoana desemnată să opereze în Registrul Electoral; 

• Prevederile art.79 din Legea nr.115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile pct.59 din Anexa la H.G. nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020; 

• Prevederile art.11 lit. h) din H.G. nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

• Prevederile art.12 alin.(1) lit. g) din H.G. nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020; 

• Prevederile art.11 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a 

acestora; 

• Prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 

publice locale și pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

• Prevederile art.25 alin.(2) lit. a) din Hotărârea nr.4/2020 a Autorității Electorale Permanente; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit. a) coroborat cu alin.(2) lit. b), art.156 alin.(1), art.196 alin.(1) lit. 

b), art.240 și art.243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

D I S P U N: 

 

Art.1 Având în vedere organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 

27 septembrie 2020, se stabilesc locurile pentru afișaj electoral în vederea amplasării de panouri electorale, după 

cum urmează: 

 

NR. CRT. ZONA ADRESA 

1 Zona Primăriei Municipiului Mangalia Șos. Constanței 

2 Zona bl.A6 Șos. Constanței 

3 Zona bl.C2 Str. 1 Decembrie 1918 

4 Zona bl.T3 Str. Negru Vodă 

5 Zona bl.C17 Str. Ion Creangă 

6 Zona centrală termică nr.14 Str. Rozelor  

7 Zona Hotel Prahova Str. Plopilor 

8 Zona cantină Dorna Neptun 

9 Zona cămine Olimp Str. Trandafirilor  

10 Zona intrare FRUVIILEG Mangalia  

11 Zona Casa Armatei Str. 1 Decembrie 1918 

12 Zona Complex Baciu Str. General Vârtejanu 

13 Zona Bloc A01 Str. M.I. Dobrogeanu 

  

Art.2 Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de partidele politice, alianțele politice și 

alianțele electorale sau organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri și de candidații independenți. 
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Art.3 Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale 

de afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianță politică, alianță 

electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat 

independent. 

 

Art.4 (1) Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un 

singur afiș electoral. 

           (2) Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși dimensiunile de 500mm o 

latură și 350mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400mm o latură și 250 mm 

cealaltă latură.  

 

Art.5 Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice, astfel încât să evoce 

simbolurile naționale ale României sau ale altui stat. 

 

Art.6 (1) În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afișajul este interzis. 

          (2) Acesta este permis în alte locuri, numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după 

caz, al deținătorilor. 

 

Art.7 Direcția Poliția Locală Mangalia este obligată să asigure integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor 

materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate. 

 

Art.8 Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.9 Secretarul General al Municipiului Mangalia va face publică prezenta dispoziție, prin afișare la sediul 

instituției și pe pagina de internet și o va comunica Direcției Poliția Locală, Direcției Economice și Direcției 

Achiziții, Investiții și Programe Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Mangalia, în vederea ducerii la îndeplinire, Biroului Electoral de Circumscripție nr.2 Mangalia spre știință, 

precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii. 

 

DATA: 21.08.2020    

 

 

PRIMAR MUNICIPIUL MANGALIA, 

RADU CRISTIAN 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

        Secretar General Municipiu, 

                     Ciocănel Andreea 


