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DISPOZIŢIA NR. 260 

                                     DIN 17.08.2020 
privind stabilirea locurilor de afi şaj electoral  din oraşul Târgu Ocna în vederea 

organizării şi desfăşurării  alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 
 

Primarul oraşului Târgu Ocna, judetul Bacau 
Luand in considerare : 
- Referatul nr. 10144 din 14.08.2020 întocmit de către secretarul general al orasului 

prin care se propune stabilirea locurilor de afişaj electoral din oraşul Târgu Ocna în vederea 
organizării şi desfăşurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. 

 
Având in vedere cadrul legal: 
- art 79 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , cu 
modificări si completări; 

- art. 1 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna 
organizare si desfasurare a acestora; 

- Hotararea Guvernului  nr. 576/2020 privind aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii 
a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 

- art.11, lit. h) din Hotararea Guvernului  nr.577/2020 privind stabilirea 
masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurarea a alegerilor locale din anul 2020; 

- art.12, lit. g) din Hotararea Guvernului  nr. 578/2020 privind stabilirea 
cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 
2020; 

In temeiul art. 155, alin.1), lit. a) şi art.156 coroborate cu art. 196, alin.1), lit.b) din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ 

 
DISPUN: 

  
Art. 1 ) Se stabilesc locurile de afişaj electoral din oraşul Târgu Ocna în vederea  

organizării şi desfăşurării  alegerilor locale din data de  27.09.2020, după cum urmează :  
- str. C. Negri – zona bloc A10, în faţa Băncii Raiffeisen; 
- str. Victoriei – zona  în faţa Băncii Comerciale Române; 
- str. Poieni – zona S.C NIC SERV SRL; 
- str. Tiseşti – intersecţia străzilor Tiseşti cu Podei; 
- str. Vâlcele – zona Şcoala nr. 5 – Vâlcele; 
- Cartier Gălean – str. Gălean , nr. 33 – zona Pensiunii Creangă; 
- Cartier Gura Slănicului – intersecţia străzilor Bradului cu Morii; 



- Cartier Păcuri – zona Cămin Cultural . 
 
Art.2)  Utilizarea locurilor speciale pentru afişajul electoral este permisă numai 

partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri şi 
candidaţilor independenţi; 

 
Art. 3 ) Afi şajul electoral este permis şi în alte locuri decât cele stabilite potrivit 

prevederilor art. 1), numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi 
numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei 
cetăţenilor; 

 
Art.4.1) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 

ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.  
4.2) Conform prevederilor art. 79, alin. 5) din Legea 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali , cu modificări si completări, un afiş electoral amplasat în locurile 
prevăzute la art.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; 
 

Art.5)  Serviciul administrativ întreţinere din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Târgu Ocna va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 
acestei dispoziţii. 

 
Art.6)  Ĩn conformitate cu prevederile art. 197, alin.1) si art. 198  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, dispoziţia va fi comunicată 
Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Serviciului administrativ întreţinere şi va fi adusă la 
cunostinţă publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, în 
conformitate cu prevederile legale. 
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