Primăria Municipiului Oradea

DISPOZIŢIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, in municipiului Oradea,
pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor

Nr. înregistrare:
Data:

Având în vedere referatul nr. 311292/01.11.2016 a Direcţiei Juridice –
Compartimentul Asociatii de Proprietari
Tinand cont de prevederile art. 79 alin. 1 din Legea nr. 208 /2015 republicata si
actualizata, potrivit carora : „ Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei
electorale să stabilească, prin dispoziţie, locuri speciale pentru afişaj electoral şi să
asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, candidaturi
pentru funcţia de primar, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să
fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile
publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. “
Vazand dispozitiile art. 79 alin. 8 din actul normativ mentionat anterior: “ 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, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în
locuri autorizate “
În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind administraţia publică locală

Primarul Municipiului Oradea
DISPUNE:
Art.1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral, in municipiul Oradea si
exceptarea de la plata taxei aferente, in vederea desfasurarii campaniei electorale,
pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, dupa cum urmeaza :
a) panouri afisaj colant
1. Str.Cazaban / str.Erofte Grigore

-1 buc panou:1,6x0,8 m

1 buc

2. Str. Tudor Vladimirescu :2 panouri:1x1,25 m

1 buc

3. B-dul Decebal/ Calea Aradului : 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

4. Parcul Traian, langa Muzeul A.Endre: 3 panouri de 1,5x1 m

1 buc

5. Calea Aradului /str.O.Goga: 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

6. B- dul Decebal /str. Sucevei : 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

7. Str. D.Cantemir spatiu verde in statia de tramvai: 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

8. Str. Nufarului ,bucla de întoarcere a tramvaielor : 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

9.

1 buc

B-dul Magheru colt cu Aleea Strandului: 2 panouri:1x1,25 m

10. Str.Stefan Cel Mare lîngă blocul ANL: 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

11. Str.Clujului / str.Timisoarei sp.verde: 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

12. Str.Clujului în faţa S.C. Plastor: 2 panouri:1x1,25 m

1 buc

13. Parcul I. C. Bratianu: 2 panouri:1x1,25 m
b) cilindri afişaj (beton), cu dimensiunea 2,5 m x Ø1,1 m
14. str. Costaforu intersectie cu P/cul 22 Decembrie

1 buc

15. Piata Bucuresti

1 buc

16. Piata Cetatii intersectie cu P/cul 1 Decembrie

1 buc

17. Str. Patriotilor intersectie cu str.Moscovei

1 buc

18. Piata Ferdinand – Tarom

1 buc

19. B-dul Dacia între magazine şi bl.D1

1 buc

c) mobilier urban pentru afişaj cu dimensiunea 2,5 m x Ø1,1 m
20. Str. Razboieni - vizavi SC Bunexim SRL

1 buc

21. Str.Armatei Romane – intrare Parc Balcescu

1 buc

22. Str.Nufarului – zona Pietei Nufarul

1 buc

23. Str.Transilvaniei – platforma cinema Patria

1 buc

24. B-dul Dacia intersectie cu B-dul Decebal –
vis a vis de Scoala Dacia

1 buc

25. Str. C.Coposu / Str.Olimpiadei in fata bl.BT1

1 buc

26. B-dul Decebal in fata bl. D104B

1 buc

27. B-dul Decebal – in fata bl.C85A

1 buc

28. Str.Aviatorilor intersectie cu Calea Aradului in fata bl.D33

1 buc

29. Str. Cazaban – zona Piata Iosia Nord statia OTL 14

1 buc

Art.2. Incalcarea prezentei Dispozitii se sanctioneaza conform legislatiei
electorale
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţiei
Juridice, Directiei Tehnice, Institutiei Arhitectului Sef, Politia Locala Oradea
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică cu :
-

Institutia Prefectului - Judeţul Bihor

-

Directia Juridica

-

Direcţia Tehnică

-

Politia Locala Oradea

-

Institutia Arhitectului Sef

Primar,
Ilie BOLOJAN

