ROMANIA
JUDETULBOTO$ANI
MUMCIPIUL BOTO$ANI
PRIMAR

DrsPoztTrE

privind stabilirea locurilor speciale de afiqaj electoral in campania pentru alegerea
membrilor din Rom6nia in Parlamentul European
PRIMART'L MUNICIPIULUI BOTOSANI.
in baza dispoziliilor aft.40 alin.(l) din Legea nr.33l2OO7 privind organizarea gi desfbsurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, republicatS, cu modifrc6rile gi completdrile ulterioare, gi
pct.55 din Programul calendaristic pentru realizarea mdsurilor necesare penfiu alegerea membrilor
din Romdnia ?n Parlamentul European in ar.l:J 2014, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului
ru.80/201,4,

in temeiul art.68 din Legea administraliei publice locale w.215/2001, republicatd in
Monitorul oficial al Romaniei, Parrea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modifrcdrile gi
completdiil e ulterioare,

dispune:
Art. 1 - Se stabilesc locurile speciale de afigaj electoral in campania pentru alegerea
membrilor din RomAnia in Parlamentul European in anul2014, dupd cum urmeazd:
1. Pietonalul Transilvaniei interseclie cu Calea Nalionald _ 17 panoun cu o
suprafald de t mp. frecare;
2. Parcti "Junior" - 17 panouri cu o suprafald de I mp. fiecare;
3. Parcul Primdriei din Piata Revoluliei - 17 panouri cu o suprafali de i mp.
fiecare;
4. Parcul "Mihai Eminescu", zona IAntanii arteziene - 17 panouri cu o suprafald de
1 mp, fiecare;
5 . Parcul Sucevei
- 1 7 panouri cu o suprafa!tr de 1 mp. fiecare;
6. Statia de tramvai "MECANEX" - 17 panouri cu o suprafald de 1 mp. fiecare;
7. Parcul Tineretr,rlui, aleea de intrare din str.Tudor Vladimirescu - 17 panouri cu o
suprafald de 1 mp. fiecare;
8. Calea Nalionald, zona fostei uzine eiectrice (sediul E.ON) - 17 panouri cu o
suprafafh de 1 mp. fiecare;
9. B-dul George Enescu intersec{ie cu B-dul primdverii - 17 panouri cu o
suprafald de 1 mp. fiecare;
10. Cartier ANL Cigmea - 17 panouri cu o suprafald de 1 mp. fiecare;
1 1. Cartier ANL Bucovina
- i7 panouri cu o suprafa{d de 1 mp. fiecare;
1.2. Cartier Tulbureni, zona Bisericii "Sf.Mina',
- 17 panouri cu o suprafafd de 1
mp. fiecare;
13. Parcul adiacent sdlii de sport a Liceului pedagogic - 17 panouri cu o suprafa{d
de 1 mp, fiecare;
14. Str.Bucovina, vis-a-vis de Colegiul Economic,'Octav Onicescu,,- 17 panouri
cu o suprafald de 1 mp. fiecare;

-

Lrt' 2 Direc{ia de Servicii Publice, spofi qi A$ement Botogani va asigu.ra montarea
panourilor de afigaj electoral prevdzute la art.1 pan6 cel mai tdrziu la 24 apl'lie 2014. orele 20,00.
Art. 3 (l) - Utilizarea locurilor speciale pentru afiqajul electoral, prevAzate la art.1, se face
numai de citre paflidele politice, alianle1e politice, alian{ele electorale, organizaliile cetdlenilor
aparlinAnd minoritdlilor nafionale gi candida{ii independenti care participA 6 alegerile membrilor
din Romdnia in Pariamentul European in anul 2014.
(2) Panourile pentru afigaj electoral sunt personalizate pentru fiecare partid,
aliantd electorald, aliantd poiiticS, organizalie aparlindnd cetdlenilor minoritalilor nalionale,
precum qi pentru candidatii independenli ale c6ror candidaturi au rimas definitive potrivit
constatdrii Biroului Electoral Central pentru alegerea membrilor din Romdnia in parlamentul
European, urmAnd a fi folosite potrivit inscripfiilor de personalizare.

-

Art. 4 -

-

Prezenta dispozilie se comunicd:
lnstituliei Prefectului - Jude{ul BotoSani
Direcliei de Servicii publice, Sport qi Agrement Botogani

Poliliei Locale

a

municipiului Botogani
in presa local6, pe site-ul Primbriei municipiului

$i se aduce la cunoqtinlA publicd prin publicarea
Botoqani gi prin afigare 1a avizierul primdriei.

Avizat pentru legalitateo
SECRETAR, Ioan Apostu
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Rtrut

Botogani, 22 apilie 2Ql4
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