
                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 

                 P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind  stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru 

alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016 

  

PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD; 

 

           Avănd în vedere: 

             -raportul nr.2997/26.10.2016 întocmit de secretarul comunei Parva domnul Căluş Ioan prin 

care se arată necesitatea stabilirii locurilor speciale de afisaj pentru Senatului si a Camerei 

Deputatilor din 11.12.2016; 

 -adresa nr.II/D/21.699 din 24.10.2016 a Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

 In conformitate cu: 

 - prevederile art.79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 

Deputatilor din 11.10.2016,coroborat cu pct.98. din Calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei 

electorale a alegerilor Senatului si a Camerei Deputatilor din 2016, aprobat prin Hotararea Guvernului 

Romaniei nr.635 din 31.08.2016; 

 In temeiul prevederilor art.61 alin.(2),art.63 alin. (1) lit.”a”, alin.(2),art. 68 alin.(1) si art.115  

alin.(1) lit. a), alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu 

modificari si completari: 

             D I S P U N ; 

Art. 1.La nivelul comunei Parva se stabilesc urmatoarele locuri speciale de afisaj electoral, 

pentru utilizarea acestora de catre partidele politice care participa la alegeri,pentru alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016,dupa cum urmeaza: 

 Primaria comunei Parva,nr.162-Panoul de afisaj din fata Primariei. 

 Blocul cu 8 apartamente,nr.161-Panoul din fata.  

            Art. 2. Afişajul electoral  în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 este permis numai cu 

acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

 Art. 3. (1) Se interzice aplicarea afiselor electorale prin folosirea fronturilor cladirilor, 

constructiilor si a altor obiecte de mobilier public (inclusiv pe stalpi si poduri). 

  (2) Pe un panou electoral fiecare partid politic,alianta política,alianta electorala sau 

organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeriori fiecare 

candidat independent poate aplica doua afise electorale. 

Art.4. Organele de ordine publică locala sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a 

afişelor electorale. 

             Art. 5. Aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei dispozitii se va face prin grija 

secretarului comunei Parva domnul Calus Ioan prin Compartimentul Secretariat-Relatii cu 

publicul,prin afisare la Avizierul din holul Primariei comunei Parva,Site www.primariaparva.ro, 

orice alte mijloace. 

             Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 

secretarul comunei  Parva domnul Calus Ioan. 

 Art.  7. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu:   

                             -Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 

   -Domnul Strugari Ioan-Primarul comunei 

   -Postul de Politie Parva 
    

     P R I M A R,                   Avizat de legalitate, 

                        STRUGARI IOAN         SECRETAR, 

                                                                                                                    CĂLUŞ IOAN 

 

 

Nr.181 din 26.10.2016.     
   



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

Nr.2997 din 26.10.2016. 

 

 

 

R A P O R T 
privind  stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in comuna Parva pentru 

alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016 

 

Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva: 

 

 Avand in vedere: 

  - necesitatea stabilirii locurilor speciale de afisaj pentru alegerile Senatului si a Camerei 

Deputatilor din 11.12.2016; 

 -adresa nr.II/D/21.699 din 24.10.2016 a Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 

 In conformitate cu: 

 - prevederile art.79 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei 

Deputatilor din 11.10.2016,coroborat cu pct.98. din Calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei 

electorale a alegerilor Senatului si a Camerei Deputatilor din 2016,aprobat prin Hotararea Guvernului 

Romaniei nr.635 din 31.08.2016; 

  -prevederile art.61 alin.(2),art.63 alin. (1) lit.”a”, alin.(2),art. 68 alin.(1) si art.115  alin.(1) 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu modificari si 

completari: 

 

CONSTAT; 

 

 Necesitatea emiterii unei dispozitii ca: 

              - La nivelul comunei Parva sa se stabileasca urmatoarele locuri speciale de afisaj electoral, 

pentru  utilizarea acestora de catre partidele politice care participa la alegeri,pentru alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016 dupa cum urmeaza: 

 Primaria comunei Parva,nr.162-Panoul de afisaj din curtea Primariei 

 Blocul cu 8 apartamente,nr.161-Panoul din fata  

             - Afişajul electoral  în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 sa fie permis numai cu 

acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. 

  - Sa se interzica aplicarea afiselor electorale prin folosirea fronturilor cladirilor, 

constructiilor si a altor obiecte de mobilier public(inclusiv pe stalpi si poduri). 

   - Pe un panou electoral fiecare candidat al partidelor politice, organizaţie a cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică sau alianţă electorală,candidati independenti se 

pot aplica doua afise electorale. 

   - Organele de ordine publică locala sa fie obligate să asigure integritatea panourilor şi a 

afişelor electorale. 

    

 

 

         

INTOCMIT, 

CALUS IOAN 
 


