
R O M Â N I A  

JUDEŢUL VRANCEA  

COMUNA VIDRA 

 PRIMAR  

D I S P O Z I Ţ I A    NR.  261 

din  04 mai 2016 

 

privind  stabilirea  locurilor speciale pentru afişajul  electoral, 

în vederea   desfăşurării   alegerilor locale din anul 2016 

 

Primarul comunei Vidra, judeţul Vrancea   

 

          - în  baza    pct. 57 din Hotararea   nr. 52/2016    pentru aprobarea calendarului acţiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016; 

       - avand in vedere  prevederile art. 79 alin (1) si (2), art. 108 lit. “k” 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 

Satutul alesilor locali; 

          - in temeiul art.  63 alin. (1) lit.” a “şi alin. (2),  art. 68 alin. (1) , art. 115  alin. (1) lit. “a” şi 

alin. 2 , precum şi  art. 117 lit.” a “ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată  ,  cu modificările  şi   completările  ulterioare  , emit următoarea : 

                                                       

D I S P O Z I Ţ I E    : 

 

              Art.1   Se  stabilesc  locurile speciale pentru afişajul electoral în vederea  desfăşurării   

alegerilor locale din anul 2016 ,  în  următoarele  puncte : 

 

- SATUL  VIDRA - panoul amplasat in fata  sediului   Primariei   

- SATUL VOLOŞCANI - panoul amplasat in fata  Scolii  Generale  Voloscani  

- SATUL  IREŞTI  - panoul amplasat in fata   Scolii  Generale  Iresti  

-SATUL  ŞERBEŞTI  - panoul amplasat in fata   Scolii  Generale  Serbesti 

- SATUL  BURCA  1 - panoul amplasat in fata   Scolii  Generale  Burca   1 

- SATUL  BURCA 2 - panoul amplasat in fata   Scolii  Generale  Burca 2 

- SATUL SCAFARI  - panoul amplasat in fata   Scolii  Generale  Scafari  

- SATELE  TICHIRIŞ  ŞI             

RUGET 

- panoul amplasat in fata  Caminului  Cultural   din satul  

Tichiris  

- SATUL VIIŞOARA  - panoul amplasat in fata Scolii  Generale  Viisoara  

 

 Art. 2. Este interzis afişajul electoral în incinta şi pe staţiile de autobuz de la nivelul UAT 

Vidra. 

Art. 3.  Nerespectarea prevederilor  prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi  se 

sancţionează  cu amenda de la 600  lei la 1000 lei, conform   art. 109 din Legea 115/2015. 

 Art. 4.  Poliţia este obligată să asigure integritatea panourilor şi a afişajelor electorale. 

Art. 5.  Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei, iar 

secretarul comunei Vidra, judeţul Vrancea va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prezenta Dispoziţie.    

 
                     P R I M A R ,                                                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

 

                      NICĂ  MICU                                                           SECRETARUL  COMUNEI , 

                                                                                                                MIOARA  TOFAN  


