DISPOZIŢIA NR. 1023
din 18 august 2020
pentru stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Municipiul Zalău ce vor fi utilizate de
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi, în campania electorală
privind alegerile locale din anul 2020
Având în vedere următoarele prevederi:
-Legea nr.135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020
precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;
-HG nr.576/23.07.2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
-Prevederile art.79 alin.1 din Legea nr. 115/2015 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
-Referatul nr.44574 din 17.08.2020 a Direcției Administrație Publică;
În conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit.a coroborat cu alin.2 lit.b și 196 alin.1, lit.b din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUN
Art.1.Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral în Municipiul Zalău ce vor
fi utilizate de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi care
participă la alegeri în campania electorală privind alegerile locale din anul 2020 , după cum urmează:
1.Zona Complexului Brădet -str.A.Iancu
36 casete
2.Galeriile Meseş -în fața Parcului Municipal Central
36 casete
3.Sediu SADP –B-dul Mihai Viteazu nr.68
72 casete
4.Cartier Dumbrava Nord în zona Bl.SB10-Biserica Reformată
36 casete
5.În zona Spitalului Judeţean Sălaj – (zona stație de autobuz-parcare)
36 casete
6.Platou din fața Bloc Scala
40 casete
7.Str. 22 Decembrie 1989 –(zona stație de autobuz- parcare )
40 casete
8.Cartier Ortelec –(zona stație de autobuz)
36 casete
9.Stâna -Cămin Cultural
36 casete
Art.2. Casetele de pe panourile pentru afişajul electoral vor avea dimensiunile de 500 mm o latură şi 350
mm cealaltă latură conform art.79 alin. 5 din Legea nr.115/2015.
Art.3. Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale,
a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe de propagandă electorală, precum şi afişarea mijloacelor de
propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale constituie contravenţie conform
art. 108 lit. j si k din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi se sancţionează cu amenda de la 600-1000 lei;
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciul de Administrare a
Domeniului Public Zalău pentru amenajare şi Poliţia Locala Zalău pentru asigurarea integrității panourilor.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj -Primarul Municipiului Zalău,
- Direcţia Administraţie Publică -Poliţia Locala Zalău,-Poliţia Municipiului Zalau,
- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Menumorut Voievod” Sălaj -SADP Zalău,
- Biroul Electoral de Circumscriptie Municipală nr.1,
- Afisare la sediu, postare pe site
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