ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA, COMUNA SILI$TEA
PRIMAR
DISPOZITIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisa] electoral

SOARE MIHAl - primarul comunei Silistea, judetul Constanta;
Avand In vedere:
- Prevederile art. II, alin.(1) din O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea ~i completarea
Legii nr. 3/2000 privind organizarea ~i desfasurarea referendumului, precum ~i pentru unele
rnasuri pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea
Constitutie;
- Prevederile art. 30 ~i art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare;
- Prevederile art. 79, art. 98, lit. "h" ~i art.99 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului ~i a Camerei Deputatilor, precum ~i pentru organizarea ~i functionarea Autoritatii
Electorale Permanente, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei;
In temeiul prevederilor art. 63, alin.(1), lit."a" si alin.(2), art. 68, alin.(1) precum ~i ale
art.115, alin.(1), lit "a" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
rnodificarile si completarile ulterioare.
DISPUN:
Art.1- Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral din comuna Silistea ce
urrneaza a fi utilizate ln Campania pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei
Rornaniei din 6 ~i 7 octombrie 2018 , dupa cum urmeaza:
- in satul Silistea, la fi~ierele motate In fata Prirnariei ~i In fata complexului comercial;
- in satul Tepes-Voda, la fisierul montat in fata Carninului Cultural;
- la grupul de ferme Tepes-Voda, la fisierul montat In fata Punctului de cercetare a
soiurilor.
Art.2 - Utilizarea locurilor special pentru afisaj electoral este permisa doar cu ocazia
referendumului national pentru revizuirea Constitutiei Rornaniei din 6 ~i 7 octombrie 2018 .
Art.3 - Aplicarea afiselor electorale in alte locuri decat cele stabilite la art.1 este
interzisa.
Art.4 - Sunt interzise afisele electorale care cornbina culorile lntr-o succesiune care
reproduce drapelul Rornaniei sau al altui stat.
Art.S - Primarul, cu sprijinul Postului de Politie va asigura integritatea panourilor si a
afiselor electorale.
Art.6 - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul insfitutiei
~i pe pagina proprie de Internet ~i se cornunica:
- lnstitutiei Prefectului Judetului Constanta;
- Postului de Politie Silistea.
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