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ROMANIA

':ffiTDETUL vArcpa
COMLINA ALUNU
PRIMAR,

privitoare la: 
DISP',ITIA NR' 21 1

stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj electoral in vederea organizdrti qi

desfXqur5rii alegerilor pentru Parlamentul European, din data de 26.05.2019.

Primarul comunei Alunu, Judelul V6lcea, Biriruli Cristian;
Avdnd in vedere referatul secretarului comunei Alunu, inregistrat sub

nr.4880122.04.20l9, prin care propune stabilirea locurilor speciale pentru afiqaj
electoral, in vederea organizdrii qi desfrqurdrii alegerilor pentru Parlamentul European,
din data de26.05.2019;

In conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. .3312007 privind
organizarea qi desfbqurarea alegerilor pentru Parlamenul European, republicati cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul art.68. alin.(1) din Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd
v 1oca15, republicatd, emite urmdtoarea:

DISPOZITIE
Art.1 . in vederea organi zdni qi desfrqurdrii alegerilor pentru Parlamentul

European, din data de 26.05.2019 se stabilesc urmdtoarele locuri speciale pentru afiqaj
electoral:

- fostul sediu al Primdriei comunei Alunu (blocul B4);
- Magazinul din satul Bodeqti;
- Punctul "La MinierS";
- Dispensarul din satul llaciu;
- $coala Gimnaziald Colteqti;
- Clidirea din incinta Bazei Sportive Igoiu (terenul de fotbal).
- Magazinul din satul Ocracu;
- Magazinul din satul Roqia.
Art.z.Utilizarea locurilor de afiqaj electoral este permisd partidelor politice,

\-, alianlelor politice qi alianlelor electorale sau organiza\iilor minoritdlilor nalionale care
participd la alegeri gi candida{ilor independenli.

Art.3. Este interzisdntilizarea de cdtre un partid politic, o alianld politicd, alianld
electorald sau organiza\ie a cetilenilor aparlindnd minoritdlilor nafionale care participd
la alegeri ori de cdtre un candidat independent a locurilor speciale de afigaj electorl,
astfel incdt sd impiedice folosirea acestora de cdtre un alt partid politic, o altd alian[d,
politicd, alianfd electorald sau organiza\ie a cetdlenilor apa4in6.nd minoritdlilor
nalionale care participd la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou electoral
fiecare partid politic, alian[d,politicd, aliant| electorald sau organizaliei a cetSlenilor
aparfin6nd minoritblilor nalionale care participd la alegeri ori candidat independent
poate aplica numai un afiq electoral.

dispozilie se va comunica: Institu{iei Prefectului-Judelul Vdlcea

{mdriei comunei Alunu, Jude{ul Vdlcea.
Alunu la;

22 .04.2019
Av izat p entry4\egalitate,

s"f"ffi^
Boeangiu l"ulninila

qi se va afi


