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'
Hotirirea nr.42 12016
alegerii autoritatilor administratiei publice locale, din data
pe
perioada
organizatorice
privind masurile
de 5.06.2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de 28 aprilie 2016,

Avffnd in vedere:

-

prevederile Legii nr.ll5l2Ol5 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru

modificarea Legii administraliei publice l-ocale nr.2l5l2O01, precum qi pentru modificarea qi
completarea Legii m,39312004 privind Statutul aleqilor locali;

-

prevederile H.G m.5l12016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016;

prevederile HG nr.52l2Ol6 pentru aprobarea calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor locale din anul 2016;

-

prevederile HG nr.5312016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregf,tirii gi desfdqurdrii in
bune condilii a alegerilor locale din anul 2016;

la

cunogtinla publicd

-

Hotdr6rea Guvernului nr.16l2ol6 privind condiliile de aducere

-

delimit6rii qi a numerotdrii secliilor de votare din !ard, precum 9i a sediilor acestora;
Adresa nr. 5Ig212016 a Instituliei Prefectului Judelului Iaqi referitoare la atribuliile primarilor

a

cu privire laorganizarea qi desfEqurarea alegerilor locale din 5.06.2016;

In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, rePublicata,

Hotaraste:

Art.L In zilele in care

se desfasoara alegerile locale, intre orele 6,00 si

sau consumul de bduturi alcoolice pe o distanfa de 500 de metri in

22,00, comercializarea

jurul localului secliilor de votare

din comuna Letcani, este interzisd.
Art.2 Prin grija primarului, cu cel putin 15 zile inainte de alegeri, se vor asigura:
stabilirea persoanelor care vor asigura paza la sediul biroului electoral de circumscriptie si la
sectiile de votare.
- stabilirea persoanelor cu atributii pe linia prevenirii si stingerii incendiilor pentru fiecare sectie de
votare;
- pregatireamaterialelor necesare pentru amenajareasi dotarea sectiilor de votare;
- asifurarea mijloacel<ir de transport pentru solutionarea problemelor specifice pregatirii,
desfasurarii si finalizarii procesului electoral.
Art.3 inbaza art.79 din Legea nr. ll5l20l5 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale m.215/2001, precum qi pentru
modificarea qi completarea Legii nr,39312004 privind Statutul aleqilor locali,
(1) primaiul comunei este obligat ca p6nd la inceperea campaniei electorale sd stabileascd, prin
dispozilie, locuri speciale pentru afiqaj electoral gi s[ asigure amplasarea de panouri electorale in
cadiul acestora, flnand ,.i-u de numdrul partidelor politice, organizalrllor cetdlenilor aparlindnd
minoritdlilor nafionale, alianlelor politice qi alianlelor electoral e care declarb cd depun liste de
candidali, candidaturi pentru funclia de primar, precum qi de candidalii independenfi' Aceste locuri
qi
trebuie sd fie situate irzone frecventate de cetdleni, fird stAnjenirea circulaliei pe drumurile publice
a celorlalte activitdli din localitdlile respective.
(2) primarul este obligat s6 monteze panouri pentru afiqajul electoral in fiecare subdiviziune a

-

unit[1ii administrativ-teritoriale.
(3) Utilizarea locurilor de afigaj electoral este permis[ partidelor politice, alianlelor politice 9i
atianletor electorale sau organizaliilor minoritdlilor nalionale care participd la alegeri qi candidalilor
independenli.
politic, alianld politicd, alian[d electorald sau
1+) Este interzisd, utilizarea de cdtre un partid
candidat
organiza[ie a cet6lenilor aparlinAnd minoritdlilor nafionale care participd la alegeri ori
de cdtre
inJependent a locurilor speciale de afiqaj electoral, astfel incAt sd impiedice folosirea acestora
u, utt partid politic, airanld politica, ahanld. electorali' sau organiza[te a cetdlenilor aparlinand
minoritililor nalionale care participd la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare
partid politic, aiianld politica, aliinld electorald sau organizalre a cetdlenilor apa(inAnd minoritdlilor
nalionate care participa la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afi9 electoral.
(5) Un afiq Llectoral amplasat in locurile prevdzute la alin. (1) nu poate depdqi dimensiunile de 500
,rr* o laturf, qi :SO ,.r* ."ulultdlaturd, iar cel prin care se convoacd o reuniune electoralS, 400 mm o
laturd qi 250 mm cealaltf, laturd.
(6) in alte locuri decAt cele stabilite conform alin. (1), afiqajul electoral este permis numai cu
acordul proprietarilor, administratorilor sau, dup[ caz, al de]indtorilor.
(7) Sunt interzise afigele electorale care combin[ culori sau alte semne grafice, astfel incat sd evoce
simbolurile nalionale ale Romdniei ori ale altui stat.
(g) primarul, cu sprijinul poli{iei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor

Interne, in localitl{ile unde poli{ia locali nu este constituit5, este obligat sd asigure integritatea
in locuri
panourilor, afiqelor electorale qi a altor materiale de propagandd electorald amplasate
autorizate.

Art.4 Pana la data inceperii campaniei electorale, primarul comunei-domnul Turcu Stelian, va
solutiona problema afisierelor din centrele tuturor satelor comunei, asigurand spatii suficiente pentru
afisaj electoral.

Art.5 Se stabileqte taxa de 100 de lei de utilizare a spaliilor corespunzdtoare pentru intdlnirea
candidalilor cu alegdtorii in Campania electorald pentru alegerea autoritdlilor locale 2016, spalii care

pot

fi

amplasate

la sediul prim[riei, in qcolile gi cdminele culturale de pe raza

comrLnei Lefcani,

judelul Iaqi.

Art.6 Primarul, Postul de Polifie Lelcani, partidele politice, candidatii

independenti,

administratorul public, structura de urbanism, agentii economici, vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art,7 Secretarul comunei va comunica o copie a prezerfiei hotarari primarului, administratorul

public, partidelor politice, tuturor persoanelor nominalizate

in

cuprinsul hotararii

si

Prefectului Judetului Iasi
O copie a prezentei hotarari va

fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi

adusa la cunostinta publica.
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