
 ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
        COMUNA GHEORGHE DOJA

D I S P O Z I Ţ I E
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, 

la nivelul   comunei Gheorghe Doja,   judetul Ialomiţa,
 în vederea  desfăşurarii    alegerilor  pentru autorităţile administraţiei publice locale din 

anul 2012

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:

− prevederile  art.  1  din H.G.   nr.  140 din 13  martie  2012  privind  stabilirea  datei  de 
desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;

− prevederile  pct.  46 din Anexa la H.G.nr. 141 din 13 martie 2012  privind aprobarea 
Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012;

-  prevederile  art.  76  alin.(1)   din    Legea  nr.  67  din  25  martie  2004  pentru  alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 64, art. 68 alin. (1)  şi 
art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1 –  (1)  Se stabilesc locurile speciale pentru  afişaj electoral,   la nivelul   comunei 
Gheorghe  Doja,    judetul  Ialomiţa,   în  vederea   desfăşurării  alegerilor   pentru  autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2012,  astfel:

-  cele  două aviziere   amplasate  în  faţa sediului  Consiliului  Local  al  comunei 
Gheorghe Doja.

(2) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor 
politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi,  din cadrul 
Circumscripţiei electorale nr. 32 – comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.
           Art.2 – Afişajul electoral în alte locuri decât cele prevăzute la art.1 este permis numai cu 
acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

Art.3 -  Prezenta  dispoziţie va fi  comunicată Instituţiei Prefectului-  judeţul   Ialomiţa, 
Preşedintelui Biroului electoral  al Circumscripţiei  electorale nr. 32 şi  va fi adusă la cunoştinţă 
publică  prin  afişare  la  sediul  Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  şi  pe  site 
www.gheorghedojail.ro  ,    prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja.

   Primar, Avizat pentru legalitate
                    ION MIHAI                                                                    Secretar,
                                                                                                        Praf Monica
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