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         D I S P O Z I T I A       Nr.   122      /2020   
Privind stabilirea locurilor speciale de afisaj  electoral  

Primarul comunei Cicârlău, având în vedere prevederile art. 79 alin 1 din Legea nr. 
115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,  cu modific[rile si complet[rile 
ulterioare, precum si art. 2 alin 3 din Legea nr. 84/2020, art.155 alin 2, lit b, art.196 alin1, lit 
b, art.198 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare ,   emite   prezenta: 

D I S P O Z I T I E 
 

Art.1 -  Pentru  alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de  27 
septembrie  2020  se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral după cum urmeaza : 

- pe panoul de afișaj electoral amplasat în fata Căminului cultural  din satul  
Cicârlău   

- pe panoul de afișaj electoral din Cicârlău Vii,  zona școlii 
- pe panoul de afișaj electoral din fata  Căminului Cultural Bârgău 
- pe panoul de afișaj electoral de la Căminul Cultural Handalu Ilbei 
- pe panoul de afișaj electoral de la Căminul Cultural Ilba 

 Art. 2- Afişajul electoral pe imobilele proprietate privată a persoanelor fizice și 
juridice se va face doar cu acceptul proprietarilor sau administratorilor. 
 Art.3.-Se interzice afișajul electoral pe : 

- stâlpii de electricitate și celelelta componente ale instalațiilor electrice 
- pe componentele instalațiilor de alimentare cu gaz 
- pe stațiile de autobuz 
- pe indicatoarele și semnele de circulație 
- pe clădirile aparținând domeniului public sau privat al comunei 
- la panourile de afișaj public aparținând primăriei sau bisericilor 
- pe garduri, poduri, podețe, balustrade aparținând domeniului public 
Art. 3 – Politia locală Cicârlău se însărcinează   cu  respectarea  prevederilor 

prezentei dispozitii.  
Art.4 - Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Locuitorilor comunei prin afişare. 
- Instituţia Prefectului -  judeţului Maramureş 

 
Cicârlău,    25 august 2020    
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