
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 150 
Din 04.11.2020 

Privind: stabilirea i asigurarea locurilor speciale pentru afisajul electoral in 
perioada electorala a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020. 

Domnul Lucian-Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati, validat 
prin incheierea din data de 14.10.2020, pronuntata de Judecatoria Tecuci in dos. nr . 

4224/324/2020; 

Avand in vedere prevederile: 

-Hotararii Guvernului nr. 744/2020, data desrasurarii alegerilor pentru Senat si Camera 
Deputatilor din anul 2020, s-a stabilit in ziva de duminica, 6 decembrie 2020, 

-Hotararea Guvernului nr. 745 din 03 septembrie 2020 pentru aprobarea calendarului 
actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din 
anul 2020, 

- Art. 20 aim. 5 si art. 79 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului 
si a Camerei Deputatilor, precum i pentru organizarea i functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, 

- Adresa nr. 69045/03.11.2020 emisa de Institutia Prefectului — Judetul Galati, 

- art. 196 alin 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
completarile ulterioare. 

DISPUNE: 

Art. 1. In vederea desrasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 
decembrie 2020, se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral dupa cum urmeaza: 

- parcul central- zona str. I. Petrovici colt cu str. 1 Decembrie 1918; 

- piata centrala-zona parcare vest piata de produse industriale; 

- piata din zona industriala- zona de nord a Sco „Iorgu Iordan„ Tecuci; 

- Cartier N. Balcescu- str. Ana Ipatescu- zona $coala nr.7 Nicolae Balcescu; 



- Cartier Satu Nou- str. Tecuciul Nou- zona Scoala nr.1 „ A. Rugina„; 

- Cartier Cernicari- str. Cocorasti- zona fostei Scolii nr.9; 

- Cartier Criviteni- partea de sud a str. Malureni, la intersectia cu str. Plugului; 

- Cartier CFR zona Scoala nr.8 „Ovid Caledoniu„. 

Art.2. (1) Locurile speciale pentru afisaj electoral trebuie sä fie situate in zone 
fi-ecventate de cetateni, fará stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati 
din localitate. 

(2) Panourile electorale vor fi mentinute pe amplasamente pe intreaga duratä a campaniei 
electorale, respectiv 6 noiembrie 2020 — 5 decembrie 2020, ora 7,00. 

(3) Pe un panou electoral fiecare partid politic , alianta politica, alianta electorala, sau 
organizatie a cetkenilor apartinand minoritatilor nationale, care participä la alegeri sau fiecare 
candidat independent poate aplica numai cloud afise electorale, potrivit art. 79 aim. 4 din Legea 
nr. 208/2015. 

Art.3. Integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda 
electorala amplasate in locurile autorizate vor fi asigurate de catre Politia Locala Tecuci. 

Art.4. Directia Servicii Publice va asigura pana la data de 06.11.2020, pregatirea 
(curatarea, repararea, vopsirea) si montarea panourilor de afisaj electoral, in locatiile mentionate 
la art.1 din prezenta dispozitie. 

Art.5. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire prin grij a Directiei Servicii Publice - 
din cadrul UAT Municipiul Tecuci si a Politiei Locale Tecuci. 

Art.6. Prezenta dispozitie va fi adusä la cunotinta celor interesati prin grija Secretarului 
General al Municipiului Tecuci. 

P RIM AR, 
Lucian-Grigore COSTIN 

 

Contrasemneaza pentru legalitaty( 
Secretar General al UAT Municipiul T‘cuct 

Jr.George Lucian BORSAN 


