ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHtrORGHtrNI
PRIMAR

DISPOZTTTAnr. laK) I2Or8

príuind stabilirea locurílor speciale de afisaj a1 ocazia referendumului
nafional pentnl reuizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombríe 2018
Avánd in vedere Referatul de
Municipiului Gheorgheni,

specialitate nr. 13574 l2oIB

al

secretarului

Luánd in considerarc prcvcdcrile :
art.62 din Legea nr.3 l2ooo,
privind
orgal1lzarea qi desfáqurai.e a
referendumului,
cu modificarile Ei completárile ulterioare;
art.79 din Legea nr. 20812015 privind olegerea Senatului qi a Camcrci
precum qi pentru organizarea qi Íunclionarea Autoritálií
Deputalilor,
Electorale Permanente, cu modificarile Ei' completarile ulterioare;
O,I-I.G. nr. 86l2O1B pentrtt modificarea Ei completarea Legti nr. 3l2OOO
privind organi7.area 6i rlesfá$l]rarea referenctrrmrrlrri, precllm qi perrtr-u
unele másuri pentru buna organizare Ei desfá$urare a reÍerendumului
nalional pentru r evizuirea Constitufiei ;
privind stabilirea másurilor tehnico-organizatoríce , á
H.G. nr.744l2oLB,
bugetului
pentru
necesare
buna
organizare
Ei a cheltuielilor
Ei
desfágurare a referendumului
nationa] pentru revínlírea Constitutiei
din
6 Si 7 octombrie 2OI8;
H.G.
nr.7 43 I 2OI8 privind
aprobarea
Programului
calendaristic
at
pentru
referendumului
nafional
revízttírea Constitutiei
din 6 qi 7
octombrte 20LB;
Decizía Curlii Constitulionale
nr.539 l 2oL8, asupra constitulionatitálii
Legii de revizuire a Constituliei Romániei
art.61 alin(2), art.63 alin.(l) lit. a) raportate la cele ale a1in.(2) qi art.64 din
Legea administraliei publice locale
in temeiul prevederilor art.63, alin.(1), lit.e) Ei art. 68 coroborat cu art.115, alin. (1) lit.a)
privind administralia publicá localá, republicatá, cu modificárile qi
din Legea nr. 2l5l2ool,
completárile ulteríoare,
DISPUNE:
Art.l - (1) Stabilegte locuríe speciale de aíqaj cu ocazia referendumului
nalional
pentru revizuirea Constituliei
din 6 9i 7 octombrie 2o18, constánd in panouri amplasate
in urmátoarele locuri
1) 1 panou la intersectia strázilor: Nouá 9i KosszÍh 'Lajos;
2) 1 panou la intersecÍia strázilor: Gheorghe Doja 5i Kossllth Lajosi
3) l panou pe cart. Florilor vis á vis cu B.C.R.
4,) 1 panouri la intersectia b-dul Frá{iei cu str. Pompieriior;
5) 1 panou pe str. Nicoloe Bdlcescu - Stadionul de fotbal;
6) 1 panouri pe Piala Libertálii _ parc central, statia de taximetre;
71 1 panou pe Piafa Jakab Antal - statia de autobuz;
8) 1 panou pe str. Rálcócá Ferenc _ Complex comercial CBA
9) 1 panou la intersec{ia b-du1 Lacu Rogu cu strada Frasinului;
10) Statiunea [É'cuRogu - 1 panou in íala Complexului comercíal.
(2) Se insárcineazá Serviciul de administrarea a drumurilor gi strázilor, parcurilor gi
grádinilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu amplasarea panourilor la
locurile prezentate la alin. (1), 9i predarea acestora, pe bazá de proces-verbal, Servicíuluí pubIic
Polifia Locald Gheor gtrcni.
Art.2 - (1) Utilizarea locurilor speciale de afl$aj este permisá
doar cu ocazia
referendumului
nalional pentru revizuírea Constituliei
din 6 9i 7 octombrie 2018'

(2) Afiqajul pe alte locuri decát cele stabilite la art.1 este permis numai cu acordul
administratorilor Sau' dupá gaz', aI delinátoriIor.
(3) Sunt interzise afiqe Care prin conlinutul
1or aduc acwza|Ií cu caracter
calomnios la adresa autoritátilor pub1ice.
(a) Este inter)isá,di.t..,g"rea, deterioarea, murdária' acoperirea prin scriere sau in
orice ait mod a afigelor ori anunlurilor de propagandá.
Art.3
(1) Nerespectarea prevederilor art.2, alin. (4), constituie contravenlie qi se
sanclioneaz,á cu amendá, conform prevederilor legislaliei in vigoare.
(2) Constatarea contravenliilor prevázute Ia art.2, alin. (4), si aplicarea sancliunilor se íac
prin procese-verbale intocmite de cátre: politigtii locali ai serviciului public Polilia Localá din
cadrul aparatului ai primaruiui municipiuiui
Gheorgheni, ofiterii gi agenfii de polifie din cadrui
Politiei Municipale, respectiv ofilerii qi subofilerii ai Detagamentului de Jandarmi Gheorgheni.
Art.4 _ Integrítatea panourílor gi a afigelor va fi asiguratá de cátre serviciul public Poiilia
Localá din cadrul aparatului al primarului municipiului Gheorgheni.
Art.S
indepártarea materiaielor de pe locurile speciale de afigaj, neconforme Cu
prevederile art.2 cát qi cele Care nu au legáturá cu referendumui
nalionaI pentru revizuirea
Constituliei, se va asigura de cátre angajalii Serviciului de administrarea a drumurilor gi strázilor,
parcurilor 9i grádinilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acegtia urmánd
sá indepárteze materialeie afiqate gi dupá terminarea referendumuiui.
Art.6
Cu aducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei dispozilii
se insárcineazá:
Secretarul
Municipiului
Gheorgheni,
Serviciul de administrare
a drumurilor
9i strázilor,
parcurilor 9i grádinílor publice, Serviciul public Polilia Localádincadrul
aparatului de specialitate
ai primarului municipiului
Gheorgheni.
Art.7 _ (1) Prezenta dispozilie Se comunicá:
a) Prefectului Judelului Harghita
b) Secretarului Municipiului
Gheorgheni
c) $efului Serviciului de administrare a drumurilor gi strázilor, parcurilor
gi grádinilor publice
d) $efului Serviciului public Polifia Localá Gheorgheni
qi DetaEamentului
e) Poliliei
Municipale
Gheorgheni
de Jandarmi
prin
grÜa gefului Serviciului
Gheorgheni
public
Polilia
Localá
Gheorgheni,
proprietarilor,

(2) Aducerea la cunoqtin!á pubiicá a prezentei dispozilii
sediul Municipiului
Gheorgheni - p-!a Libertálii nr.27 _ si pe site-ul
Gheorgheni - www. gheorgheni.ro.
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