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                                 PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA NR. 235 

 
Privitor la :  stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral 

pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiții a 
alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 
2020 și asigurarea amplasării de panouri electorale la 
nivelul UAT Roșiile.  

                           
 
Constantin Dumitru – primarul comunei Roșiile, județul Vâlcea; 
Având în vedere referatul secretarului general UAT Roșiile nr. 

5280/04.11.2020 privind organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 la nivelul comunei Roșiile, 
Județul Vâlcea și adresele nr. 15149/02.11.2020, nr. 15245/04.11.2020 emise de 
Instituţia  Prefectului Judeţului Vâlcea privind obligaţia primarului de a stabili 
locurile speciale de afişaj electoral și asigurarea amplasării panourilor electorale în 
cadrul acestora înainte de începerea campaniei electorale, ținându-se seama de 
numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinând minoritatilor 
nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de 
candidati, precum si de candidatii independenti, de zonele frecventate de cetățeni 
astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a 
celorlalte activități din localitate cu luarea în considerare a subdiviziunii  comunei 
Roșiile; aducerea la cunoștință publică  a delimitării și numerotării secțiilor de 
votare, precum și a sediilor acestora, prin publicații conform legii;  

În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 79 alin (1) din Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 
organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare; pct. 95. din Anexa la H.G. nr. 745/2020 pentru pentru 
aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 
pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; ținându-se cont și de prev. art. 
20 alin. 5  din Legea nr. 208/2015 și pct. 93. din Anexa la H.G. nr. 745/2020 ; 

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit b), art. 156, art. 196 alin. (1) 
lit. b), art. 243 alin. 1 lit. (a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
emit următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afişajul electoral pentru 
organizarea şi desfăşurarea în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020, prin asigurarea amplasării de panouri electorale la 
nivelul comunei Roșiile, Județul Vâlcea după cum urmează: 
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- la fosta şcoală cu clasele I-IV, sat Hotăroaia  - panou special;  
- la şcoala Gimnazială, sat Roşiile    - panou special; 
- la şcoala primară, sat Romaneşti    - panou special; 
- la grădinița cu program normal, sat Zgubea  - panou special; 
- la fosta şcoală cu clasele I-IV, sat Perteşti    - panou special; 
- în Satul Cherăști –  ”La interesecție DC 82 km 2,200  - panou special; 
- în Satul Pleșești-Păsărei – ”Interesecție drum Culme Deal” - panou 

special; 
- în Satul Balaciu – ”La Biserică”      - panou special; 
- în Satul Rățălești - Intersecție drum Sapard   - panou special. 

Art. 2. Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă numai partidelor 
politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor minorităților 
naționale care caprticipă la alegeri și de candidaților independenți. 

Art. 3. Este interzis afișajul electoral în alte locuri decât cele stabilite portivit 
art. 1 din prezenta. 

Art. 4. Implantarea panourilor se va asigura de către Calotă Adrian, 
Marinescu Ștefan angajați în cadrul Primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Art. 5. Integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate în locurile 
autorizate se va asigura cu sprijinul poliției din localitate. 

Art. 6. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții atrage după sine 
sancționarea conform dispozițiilor legale în vigoare. 

Art. 7. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului localității, poliției 
Roșiile, persoanelor prevăzute la art. 4 pentru ducere la îndeplinire şi va fi făcută 
publică prin afișare la sediul primăriei, după caz, alte mijloace de publicitate prin 
grija secretarului general UAT Roşiile. 

 
Roşiile, 05.11.2020 

           Primar,                              Contrasemnează pentru legalitate,  
      CONSTANTIN DUMITRU                       Secretar general UAT Roșiile,  
                 AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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