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DISPOZIȚIA NR.4 

Din 30 octombrie 2020 
 

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral precum și amplasarea 
de panouri electorale în cadrul acestora, în vederea desfășurării alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, în comuna Oșorhei 
  

PRIMARUL COMUNEI OȘORHEI: 

Având în vedere adresa  Instituției Prefectului , județul Bihor, nr. 11651 din 
28.10.2020 prin care se comunică necesitatea emiterii unei Dispoziții privind stabilirea 
locurilor speciale pentru  afișaj electoral precum și amplasarea de panouri electorale 
în cadrul acestora, cu respectarea condițiilor impuse de lege, precum și a termenului 
prevăzut de Programul calendaristic  pentru realizarea acțiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Văzând prevederile prevederile  art.10 lit.d), din Hotărârea Guvernului României 
nr.754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice bunei organizări și desfășurări a 
alegerilor pentru Senatul și Camera Deputaților din anul 2020,  coroborată cu din 
H.G. nr.745/2020, pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020  
 În baza dispozițiilor art.79 pct.1 din Legea nr.208/2015, actualizată, pentru 
alegerea  Senatului și Camerei Deputaților precum și pentru organizarea și 
funcționarea A.E.P. 
 În temeiul  prevederilor art.155 alin.1 lit.a) coroborat cu alin.2), lit.b), art.196 
alin.1), lit.b) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ 
 
Emite prezenta, 

DISPOZIȚIE: 
 

Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral în care sunt amplasate  
panourile electorale, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților  din anul 2020, după cum urmează: 
 



Nr. 
crt. 

Localitate
a 

Amplasamentul  

Număr 
panouri 

pentru afişaj 
electoral 

1 Oşorhei  

1. Staţia de autobuz – Str. nr. 1 – prima staţie 1 panou 

2. Staţia de autobuz – Str. nr. 1 – de la Şcoală 1 panou 

3. Staţia de autobuz – Str. nr. 1 – de la Poştă 1 panou 

4. Staţia de autobuz – Str. nr. 1 – de la Pizzerie 1 panou 

2 Alparea  

1. Staţia de autobuz – parcul de joacă Alparea 1 panou 

2. Staţia de autobuz – de la Ulicioară 1 panou 

3. Staţia de autobuz – de la Biserica 
Penticostală 

1 panou 

3 Cheriu 

1. Staţia de autobuz – de la Şcoală 1 panou 

2. Staţia de autobuz – de la intersecţia cu strada 
Mică 

1 panou 

4 Felcheriu  
1. Staţia de autobuz – de la Casa Parohială 1 panou 

2. Staţia de autobuz – de la capăt 1 panou 

5 Fughiu  

1. Staţia de autobuz – str. nr. 511 la Căminul 
Cultural 

1 panou 

2. Staţia de autobuz – intersecţia străzior nr. 517 
cu nr. 515 

1 panou 

TOTAL 13 panouri 

 
Art.2. Utilizarea locurilor speciale pentru afișaj electoral este permisă numai pentru 
partidele politice, alianțele politice și  alianțele electorale sau organizațiilor 
minorităților naționale care participă la alegeri și  candidaților independenți. 
 
Art.3. 1). Afisajul electoral este interzis în alte locuri decât cele stabilite la art.1 
din prezenta Dispoziție, conform prevederilor art.79, alin.6 din Legea 
nr.208/2015, pentru alegerea  Senatului și Camerei Deputaților precum și pentru 
organizarea și funcționarea A.E.P. 
 
  2). Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianță  politică, alianță 
electorală sau organizație a cetățenilor minorităților naționale  care participă la 
alegeri ori de către un candidat independent  a locurilor  speciale de afișaj electoral, 



astfel încât să împiedice folosirea acestora  de către un alt partid politic, o altă alianță 
politică, alianță electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou 
electoral fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizație a 
cetățenilor aparținând minorităților naționale  care participă la alegeri ori candidat 
independent poate aplica numai două afișe electorale. 
  3). Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin.1), nu poate depăși 
dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se 
convoacă o reuniune electorală 400 mm o latură și 250 mm celaltă latură. 
 
Art.4. Prezenta dispoziție se comunică cu: 

- Instituția Prefectului, județul Bihor 
- Postul de poliție al comunei Oșorhei, județul Bihor 
- Biroului Poliției Locale Oșorhei. 
- Se afișează la sediul Primăriei comunei Oșorhei, la sediile secțiilor de votare și 

în locurile  speciale pentru afișaj electoral 
- Un exemplar la dosar 

 
 
  

   PRIMAR 
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                                       Avizat pentru legalitate 
                               Secretarul comunei  Oșorhei 
                                      MEDA  MORAR 
  

 


