
ROMANIA 
JlJDETllL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CORNU 

DISPOZITIA 
NR. 82 din 14 AUGUST 2020 

privind stabilirea locurilor speciale pentru afi~aj electoral in campania pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020 

Avand In vedere temeiurile juridice prevazute de dispozitiile: 
a) art. 154 alin. (1). art. 155 alin. ( I) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) din Codul admin istrativ 
aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019; 
b) Legii nr. I 35/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 
locale din anul 2020, precum ~i a unor miisuri pentru buna organizare ~i des~~urare a ac<:stora; 
c) art. 70 al in. (I) din Legea nr. 115/20 J 5 pentru alegerea autori~atilor administratiei publice 
locale. pentru modificarea Legi i adm inistratiei pub lice locale nr. 215/200 I, pre cum si pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 pdvind Statutul alesilor locali, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
d) Pct. 59 din Anexa la Hotararea de Guvern nr.576/2020, pentru aprobarea programului 
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii ~i desfii~urarii In bune conditii a 
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din am1l 2020; 
e) art. I I lit.h) din Hotararea de Guvern nr.577/2020, privind stabilirea masurilor tehnice necesare 
bunei organizari ~ i desfii~urari a alegerilor locale din anul 2020; 

tinand cont de: 
-Ordinul nr.264/24.07.2020 emis de Prefectul judetului Prahova privind numerotarea 
circumscriptiilor electorate din judetul Prahova; 
-numarul partidelor politice. aliantelor politice si aliantelor electorate din judetul Prahova care ~i
au comunicat intentia de a depune liste de candidate pentru functia de consilier local, candidaturi 
pentru functia de primar side presedinte al consi liului judetean. 

luand act de referatul nr.5906/ 14.08.2020 elaborat de doamna Raluca-Denisa APOSTOL, 
~ef serviciu administratie publica locala, prin care se propune emiterea unui act administrativ pentru 
desemnarea personalului tehnic auxiliar In vederea participarii la executarea operatiunilor generate 
de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie nr.43 Cornu; 

In temeiul prevederilor art. 196 al in. (I) lit b) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/20 I 9, 

PRIMARUL COMUNEI CORNU emite urmatoarea dispozitie: 

Art.1. - Pentru afi~ajul electoral In campania electorala a alegerilor pentru autoritatile 
administratiei publice locale care vor avea loc la data de 27 septembrie, se stabi lesc urmatoarele 
locuri speciale: 

A. in satul Cornu de Jos : 
a) la afisierele si panourile din fata sediului Primariei comunei Cornu 
b) afisierul-panou din statia de calatori de la «Monument Alexandrescu » 

B. in satul Cornu de Sus : la afisierul-panou din statia de calatori. 



(2) Este interzisa utilizarea de catre un partid politic. alianta politiciL aliantii 
electorala sau organizatie a cetiiteni lor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri 
ori candidat independent a locurilor speciale de afi~aj electoral, astfel incat sa lmpiedice folosirea 
acestora de catre un alt partid pol itic, aliantii politica. alianta electorala sau organizatie a cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent. Pe un panou 
electoral, fiecare partid politic. aliantii politica, alianta electorala sau organizatie a cetateni lor 
apartinand rninoritatilor nationale care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate 
aplica un singur afi~ electoral. 

(3) Un afi~ electoral amplasat in locurile previizute la art. (l) nu poate depii~i 
dimensiunile de 500 mm o laturii ~i 350 mm cealalta latura, iar eel prin care se convoaca o reuniune 
electorala, 400 mm o latura ~i 250 mm cealalta laturii. 

(4) In al te locuri decat cele stabilite conform art. (1), afi~ajul electoral estc permis 
numai cu acordu l proprietarilor. admin istratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor. 

(5) Sunt interzise afi~ele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfe l 
incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui srat. 

Art.3. - Integritatea panourilor, afi~elor electorale ~i a altor materiale de propaganda 
electorala amplasate In lo.:::uri stabilite la art.I. se asigurii cu sprijinul efectivelor Ministerului 
Afacerilor lnterne - Biroul Politie comunala. 

Art.4. - (l)Distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau In orice alt mod 
a listelor electorale. a platformelor-program afi~ate sau a oricaror altor afi~e ori anunturi de 
propaganda electorala tiparite, precum ~i afisarea mijloacelor de propaganda electoralii In alte locuri 
decat cele permise potrivit prevederilor legale, constitu ie contraventie. in miisura In care. potrivit 
legi i. nu sunt infraqiuni. 

(2) Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanqiunilor se face de ciitre ofiteri i. 
agenti i ~i subofiterii de politie. 

Art. 5.- Prezenta dispozi\ie se afi~eaza la avizierul primariei, se publ ica In Monitorul oficial 
local pe site-u l www.primariacornu.ro ~i se comunica: 

lnstitutiei Prefectului judetul Prahova; 
Politiei comunale Cornu. 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

~ 25 ................. ..... ........ ... .................. ........... .. 

Daniela IANCU 


