
1 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Str.N. Titulescu nr.150, Tel. 0249465240, Fax 0249465811,  
www.draganesti-olt.ro, e-mail: primaria@draganesti-olt.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

referitoare la stabilirea în oraşul Drăgăneşti-Olt a locurilor speciale pentru afişajul 
electoral la alegerile autorităţilor administraţiei publice din iunie 2012 

 
Având în vedere : 

- Adresa nr. 100 / 20.04.2012 a Inspectoratului de jandarmi Olt 
„Constantin Dimitrescu”; 

 
In conformitate cu prevederile: 

- Legea nr.67 /2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale;  
  - pct. 46 din H.G. nr. 141 / 2012 privind aprobarea Programului calendaristic 
pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 
  - Hotărârea B.E.C. nr. 10/H/19.04.2012 privind unele măsuri pentru buna 
organizare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2012;   

- art. 63 alin.1 lit a coroborat cu alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 In temeiul art.68 alin.1 şi art. 115 alin1 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

PRIMARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 
 

DISPUNE: 
 

Art.1. (1) Se stabilesc, în oraşul Drăgăneşti-Olt, următoarele locuri speciale pentru 
afişajul electoral la alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din iunie 2012: 

- Primăria oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Casa de cultură „Ileana Constantinescu” Drăgăneşti-Olt; 
- Căminul cultural Comani. 
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(2) Utilizarea locurilor de afişaj electoral stabilite prin prezenţa dispoziţie este 
permisă numai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor 
independenţi care participă la alegeri. 

  
     Art.2. (1) Afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele 
permise potrivit prevederilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 
la 600 la 1.000 lei.  

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţi 
ai Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt.   

 
Art. 3. Integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în mod legal pe raza 

oraşului Drăgăneşti-Olt va fi asigurată de organele de ordine publică din cadrul Poliţiei 
oraşului Drăgăneşti-Olt.    

 
Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de Serviciul administraţie publică 

locală din cadrul Primăriei oraşului Drăgăneşti-Olt şi Poliţia oraşului Drăgăneşti-Olt.  
 
Art.5.  Dispoziţia va fi afişată şi comunicată: 
 

- Instituţiei Prefectului jud.Olt; 
- Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Poliţiei oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Inspectoratului de jandarmi Olt „Constantin Dimitrescu”; 

     
 Nr. 606  / 25 .04.2012                         
          
 
              PRIMAR,  
 Jr. SORIN IONEL GHITA                             
 
 

In temeiul art.117, lit. A din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală 

AVIZEZ  prezenta DISPOZIŢIE 
SECRETARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Jr. Laurenţiu JIDOVU 
 

 


