
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA  BERCA 

 P R I M A R 
 

D IS P O Z I T I E 
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 

privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor 
 din anul 2020 

 
 Primarul comunei Berca, judetul Buzau, 
 Avand in vedere: 
 -referatul inregistrat sub nr.5732/30.10.2020 prin care se propune emiterea 
dispozitiei privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral privind organizarea 
si desfasurarea pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; 

-adresa nr.15012/29.10.2020 a Institutiei Prefectului judetul Buzau; 
 -prevederile art.79 alin.(1)-(8) din Legea nr.208//2015 pentru alegerea Senatului 
si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 
Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -prevederile punctului 95 din Anexa la Hotararea Guvernului nr.745/2020 pentru 
aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru 
Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; 

In temeiul art.196 alin.(1), lit.’’b’’ din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
D I S P U N E: 

 Art.1.Pentru campania electorala privind organizarea si desfasurarea alegerilor 
pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020, se stabilesc locurile speciale de 
afisaj electoral, dupa cum urmeaza: 
 SATUL BERCA:  -CASA DE CULTURA; 
     -PRIMARIE 
    -LICEUL TEHNOLOGIC „SF.MUCENIC SAVA „ BERCA 
     -PANOU afisaj –zona BL.B3-B4 
     -PANOU afisaj – parcare Piata Berca Bl.6 
 
 SATUL SATUC:  -GRADINITA SATUC; 
  

SATUL RATESTI:  -GRADINITA RATESTI; 
 
SATUL BACENI:  -MAGAZIN SATESC; 
 
SATUL JOSENI:  -CAMIN CULTURAL; 
      
SATUL PICLE:  -CAMIN CULTURAL ; 
 
SATUL PLESESTI:  -SCOALA PLESESTI; 
 
SATUL PLESCOI:  -MICRO PIATA ; 
 
SATUL VALEA NUCULUI:-SCOALA VALEA NUCULUI 



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

partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor 
nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti. 
              (2).Este interzisa utilizarea de catre un partid politic, alianta politica, alianta 
electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa 
la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa 
impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta 
electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa 
la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta 
politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale 
care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afis 
electoral. 

       (3).Afisajul electoral este interzis in alte locuri decat cele stabilite la art.1. 
           (4).Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la art.1 nu poate depasi 
dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se 
convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura. 
            (5).Sunt interzise afisele electorale care combina culorile  intr-o succesiune 
care reproduce drapelul Romaniei sau al altui stat. 

Art.3.Primarul cu sprijinul Biroului de Politie Berca are obligatia, potrivit legii, sa 
asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda 
electorala amplasate in locuri autorizate. 

Art.4.Constituie contraventie, in masura in care, potrivit legii nu este infractiune, 
afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decit cele permise potrivit 
prevedeilor legale. 

Art.5.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica si va inainta 
prezenta dispozitie autoritatilor interesate, in termenele si conditiile stabilite de lege. 
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