
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI  VULCANA-PANDELE 

PRIMAR  

 

 

D I S P O Z I T I E  

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral din comuna Vulcana-Pandele pentru 

amplasarea panourilor electorale pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 

 

Primarul comunei Vulcana Pandele, judeţul Dambovita 

 

Avand in vedere : 

- Legea  nr. 135/2020 privind  stabilirea  datei  alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale 

din anul 2020 precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a acestora; 

-  Prevederile pct 59 din programul calendaristic aprobat prin H.G nr. 576/2020 pentru aprobarea 

programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii 

a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020; 

- prevederile art. 79 alin (1) si (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali; 

- prevederile art. 2 alin (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 

administratiei publice locale  si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

-  adresa Institutiei Prefectului Judetul Dambovita nr. 7801/10.08.2020 inregistrata la Primaria comunei 

Vulcana-Pandele sub nr. 5644/11.08.2020 

- prevederile art. 155 alin. (2) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  

                In temeiul art. 196 alin. 1 b) din O.U.G nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare:                                                                                                                                           

 
DISPUN 

 

 Art. 1  Se stabilesc locurile speciale de afisaj electoral de pe raza Comunei Vulcana-Pandele 

pentru amplasarea panourilor electorale pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020, dupa cum urmeaza: 

 

1. Sat Vulcana Pandele:  

-  panou fix pentru afișaj electoral din fata Primariei comunei Vulcana-Pandele 

-  panou fix pentru afișaj electoral din intersecția  DC 139 cu  Str. Restaurantului 

-  panou fix pentru afișaj electoral din intersecția  DJ 712 cu  Str. Cantoane 

 

2. Sat Gura Vulcanei:   

- panou fix pentru afișaj electoral din fata Școlii Gimnaziale Gura Vulcanei. 

- panou fix pentru afișaj electoral din intersecția  DJ 712 cu  Str. Bălan 

 

3. Sat Toculesti:   
- panou fix pentru afișaj electoral din intersecția DC 139 cu strada Roșoilor.  

  

4. Sat Laculete-Gara: 



- panou fix pentru afișaj electoral la ieșire din sat Laculețe  Gară  către  sat Vulcana- Pandele,  pe DJ 

712 B (punct - Pod Ialomița) 

 

Art. 2 – (1) Utilizarea locurilor speciale pentru afisaj electoral este permisa numai pentru partidele 

politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice sau electorale 

dintre acestea care participa la alegeri, precum si pentru candidatii independenti. 

 

 

(2) In alte locuri decat cele stabilite conform art.(1), afisajul electoral este permis numai cu acordul 

proprietarilor, administratorilor sau dupa caz detinatorilor si numai cu luarea masurilor impuse de 

legislatia in vigoare pentru asigurarea sigurantei cetatenilor. 

Art.3 – Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei, prin aparatul de 

specialitate si se va comunica Primarului, Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului si 

prin grija secretarului general al comunei, Institutiei Prefectului-Judetul Dambovita. 

 

 

         Nr. 224 

         Data: 11.08.2020          

                                                                              

Primar, 

                                                                          Radu Vasile                           

                                                                                                                   

                                                                                                                   Contrasemneaza pentru legalitate,                                                                                                          

Secretar  general comuna,                                                                                   

 C.Jr. Roxana Dumitru   

 


