ROMANIA
JUD CONSTANTA
PRIMARIA COMUNEI ADAMClISI
TEL./FAX 0241854.623
PRIMARIAADAMClISI@YAHOO.COM

DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru desfăşurarea referendumului national
pentru revizuirea Constitutiei ce va avea loc În data de 6 si 7 octombrie 2018
Serbanescu Dorina - Cicilia, primarul comunei Adamclisi, judetul Constanta;
Avand in vedere:
- Prevederile OUG nr. 86 1 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea si desfasurarea referendumului" precum si unele masuri pentru buna
organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei;
-Prevederile HG nr. 743 I 18.09.2018 privind aprobarea Programului calendaristic si
referendumu lui national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
-Prevederile art. 62 din Legea nr. 3/ 2000
privind organizarea si desfasurarea
referendumului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu
prevederile art. 79 din Legea nr. 208 /2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 63, alin. (2) art. 68, alin. (1), art. 115, alin.(1), lit. a) din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completări le ulterioare;
DIS PUN:
ART.l. (1) Pentru organizarea si desfasurarea referendumului national pentru revizuirea
Constitutiei ce avea loc in data de 6 si 7 octombrie 2018, se stabilesc urmatoarele locuri
speciale de afisaj electoral pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta:
LOCALIT ATEA ADAMCLlSl - panoul amplasat in fata Primariei comunei
Adamclisi;
LOCALITATEA ZORILE - panoul amplasat in fata Caminului Cultural din
localitatea Zorile;
LOCALITATEA URLUIA - pe str. Sperantei la intersectia cu DN3 Constanta Ostrov;
LOCALlTA TEA ABRUD - la sediul Scolii Generale Abrud ..
(2) Un afiş electoral amplasat În locurile prevăzute la ali. ] 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.
(3) în alte locuri decât cele stabilire prin prezenta dispozitie afişajul electoral este
interzis.
e4) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile Într-o succesiune care
reproduce drapelul României sau al altui stat.

ART. 2. Se interzice afisajul electoral pe stalpi, pe cofrete electrice, porti si alte locuri
aferente domeniului public nenorninalizate;

ART. 3. Amplasarea de bannere in scop electoral se va face in baza avizului pentru
publicitate temporara emis de primar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
ART. 4. Partidele politice, aliantele politice si organele abilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei dispozitii.
ART. 5, Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta di pozitie institutiilor si
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului
Constanta pentru control si verificarea legalitatii.
ART. 6. Prezenta dispozitie se afiseaza la sediul institutiei si pe site-ul Primariei comunei
Adamclisi.
ART. 7. Primarul, cu sprijinul poliţiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului
Afacerilor Interne, În localităţile unde poliţia locală nu este constituită, este obligat să
asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate.
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