
                         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  desfăşurării  alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat,

 din data de 9 decembrie 2012 

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:
-  prevederile   art.  unic  din  H.G. nr.  888  din  1  septembrie  2012  privind 

stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012;
-  prevederile  art. 39 alin. (1) din Legea   nr. 35 din 13 martie 2008  pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  a  Legii  administraţiei 
publice  locale  nr.  215/2001  şi  a  Legii  nr.  393/2004  privind  Statutul  aleşilor  locali,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  nr.  crt.  38 din anexa la  H.G. nr.  890 din 1 septembrie 2012 
privind  aprobarea  Programului  calendaristic  pentru  realizarea  acţiunilor  din  cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012;

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 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 Camera 
Deputaţilor şi Senat, din data de 9 decembrie 2012, astfel:

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

(2) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral,  prevăzute la art. 1 alin. 
(1),  este  permisă  numai  pentru  partidele  politice,  alianţele  politice,  alianţele  electorale, 
organizaţiile  cetăţenilor  aparţinând  minorităţilor  naţionale,  candidaţii  independenţi  care 
participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, din data de 9 decembrie 2012, în 
condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare.

Art.2 – În alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1, afişajul electoral este permis 
numai cu acordul proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor.

Art.3 -  Prezenta  dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului- judeţul  Ialomiţa, 
Preşedinţilor Birourilor   electorale ale Secţiilor de votare nr. 149 şi nr. 150, de la nivelul 
comunei Gheorghe Doja, din cadrul Circumscripţiei Electorale nr. 23 Ialomiţa 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

Nr. 35
Emisă la Gheorghe Doja
Astăzi 30.10.2012   

http://www.gheorghedojail.ro/

