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DISPOZIŢIA NR. 162 
din  4 noiembrie 2020 

privind: stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral  
la nivelul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi pentru desfăşurarea campaniei electorale pentru 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 
 

 Bejan Mihai-Lucian, primarul oraşului Bereşti, judeţul Galaţi,  validat prin Încheierea civilă 
nr. 43/14.10. 2020 a Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4808 din 4 noiembrie 2020 prin care dra Donciu 
Ana Cristina – secretar general al oraşului Bereşti propune stabilirea prin dispoziţie a locurilor 
speciale de afişaj electoral; 
 Având în vedere adresa nr. 12829/03.11.2020 a Instituției Prefectului Județului Galați;  

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile pct. 95 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2020 aprobat prin HGR nr. 
745/2020 şi ale art. art. 155  alin. (1) lit. „a” şi alin. (2) lit. „b” și art. 156 alin. (1)  din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În baza art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 198 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
DISPUNE : 

 
 Art. 1.  Pentru desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020, se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral la nivelul oraşului 
Bereşti, după cum urmează:  

- panourile din zona pieţei orăşeneşti, str. Trandafirilor nr. 13 – 11 panouri. 
 Art.2. La utilizarea locurilor speciale de afişaj electoral stabilite potrivit art. 1 din prezenta 

dispoziţie, se vor respecta prevederile art. 79 alin. (3)-(6)  din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.3. Secretarul general al oraşului Bereşti va asigura comunicarea prezentei dispoziţii şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare. 

 
PRIMAR, 

Bejan Mihai Lucian 
 
                   Contrasemnează pentru legalitate, 
             SECRETAR GENERAL 
               Donciu Ana Cristina  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRAS 
Din Legea nr.  208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

ART. 79 
(3) Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, 
alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. 
    (4) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, o alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri ori de către un candidat independent a 
locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea 
acestora de către un alt partid politic, o altă alianţă politică, alianţă 
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri ori un alt candidat independent. Pe un panou 
electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţiei a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă 
la alegeri ori candidat independent poate aplica numai două afişe 
electorale. 
    (5) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate 
depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar cel 
prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm 
cealaltă latură. 
    (6) În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral 
este interzis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


