
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind 

stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn comuna Rușețu, ce vor fi utilizate ȋn 
campania electorala la alegerile locale din anul 2020 

 
 
Primarul comunei Rușețu, județul Buzău, 
Având ȋn vedere : 
- prevederile art. 79  alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autoritățtilor 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001 precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 
           - punctul 59 din Anexa la HGR nr. 576/2020 pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării si desfășurarii in bune 
condiții a alegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020; 
 

În temeiul prevederilor art. 155, alin (2) lit (b), coroborat cu art. 196, alin. (1) lit. b) 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 

Emite următoarea 
                        

D I S P O Z I Ț I E: 

Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral ȋn comuna Rușețu, ce 
vor fi utilizate ȋn campania electorala la alegerile locale din anul 2020, astfel: 
           a) în zona centrală a satului Ruşeţu, pe panourile electorale din vecinătatea 
sediului Primăriei comunei Ruşeţu, str. 1 Decembrie 1918, nr.33; 
 b) în zona centrală a satului Sergent Ionel Ştefan, pe panourile electorale din 
vecinătatea Școlii primare din localitate, str. Unirii, nr.16.  
  

Art.2.(1) În locurile stabilite la art. 1 din prezenta dispoziție, afisajul este autorizat 
cu respectarea normelor privind afișajul electoral , numai pe panourile electorale 
amplasate si numai de către partidele politice, alianţa politică, alianţa electorală sau 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, 
precum și pentru candidații independenți. 
             (2) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală 
sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori 
candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. 
             (3) 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. 
             (4) Afişajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit 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. 
             (5) Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice, 
astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat. 
             (6) Panourile pentru afisaj electoral vor fi montate de Compartimentul 
administrativ până cel tarziu la data de 25.08.2020. 
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Art.3. Postul local de poliţie va asigura integritate panourilor şi a afişelor 
electorale. 
 Art.4. Secretarul comunei răspunde de comunicarea prezentei dispoziţii 
autorităţilor şi instituţiilor interesate şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Ruşeţu. 
 
 
                    P R I M A R, 
                    Florin Snae 
                         VIZAT PENTRU LEGALITATE 
               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
          Gabriel Dinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruşeţu, 24.08.2020 
Nr.149 
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