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DISPOZIȚIA NR. 102/2020 

privind  stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral la alegerile 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 

 
 
 
Primarul comunei Leliceni, județul Harghita; 

 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.135//2020 
privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a acestora; 

În conformitate cu punctul nr. 59 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru 
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare 
organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 
locale din anul 2020 ; 

Având în vedere prevederile art. 2, alin (3) din Legea nr 84/2020 privind 
prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru 
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

 În baza prevederilor din art. 79 , alin (1) din Legea nr. 115/2015 privind 
alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a, și alin.(2) lit. b, coroborat 
cu art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afișajul electoral, pe raza 
comunei Leliceni, cu amplasarea de panouri electorale, după cum urmează:   

1.  Satul Misentea:  
• Panoul de afișaj în fața casei cu nr. 2 
• Panoul de afișaj în fața casei memoriale Nagy Istvan 
• Panoul de afișaj în fața dispensarului medical 
• Panoul de afișaj în fața Sălii de Sport 
• Panoul de afișaj în fața Casei de Cultură veche. 

2. Satul Leliceni 
• Panoul de afișaj în fața Primăriei 
• Panoul de afișaj de la casa nr. 19 



• Gardul de vizavi de Crucea din catunul Alszeg 
3. Satul Fitod 

• Gardul de vizavi de casa nr. 7 
• Gardul de la casa nr. 149 
• Panoul de afișaj în fața remizei PSI. 

Art. 2. Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor 
politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizațiilor 
minorităților naționale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. 

Art. 3. Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale 
de afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt 
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală ori candidat independent. În 
locurile stabilite pentru afișaj electoral fiecare partid politic, alianţă politică, 
alianţă electorală sau organizație aparținând minorităților naționale care 
participă la alegeri  ori fiecare candidat independent poate aplica un singur 
afiş electoral. 

Art. 4. Afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 
este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, 
al deţinătorilor. 

Art. 5. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate 
depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin 
care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă 
latură. 

Art. 6. Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte 
semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale 
altui stat. 

Art. 7. Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea 
panourilor, afişelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală 
amplasată în locuri autorizate. 

Art. 8.  Prezenta se comunică cu: 
o Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita 
o Postul de Poliţie Leliceni 
o Afişat la sediul Primăriei comunei Leliceni. 

 
 

Leliceni, la data de 26 august 2020 
 
 
 
         Primar,          Contrasemnează pentru legalitate 
  Keresztes Balázs                 Secretarul general al comunei, Molnár Szidonia   
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102/2020 RENDELET 

A 2020. évi önkormányzati választásokon a választói kiállítóhelyek 

kialakításáról 

 

Csíkszentlélek község polgármestere, 

 

Figyelembe véve a 135/2020-as Kormány határozatban foglaltakat, amely az 
önkormányzati választások időpontjának megállapításáról, valamint azok 
megfelelő megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedéseket. 
A Kormány Határozatának csatolmányában szereplő 59. pontnak megfelelően 
amely megszabja az évi önkormányzati választások megszervezéséhez és 
lebonyolításához szükséges intézkedéseket, és a végrahajtáshoz szükséges 
naptári program elfogadásáról. 
Figyelembe véve a 84/2020-as törvény 2. cikkelyének (3) bekezdését amely a 
helyi államigazgatási szervek megbízatásának meghosszabításáról szóló 151-
es cikkely (3) bekezdését módosítja a Sürősségi Kormányrendelet 57/2019-es 
számú közigazgatási törvénykönyvéből.  
A 115/2015 törvény 79-es cikkelyének (1) bekezdése szerint amely a helyi 
államigazgatási hatóságok megválasztásáról amely módosította a 
Közigazgatási 215/2001 törvényt és kiegészítette a 393/2004-es helyi 
választott tisztségviselők törvényét. 
 Az 57/2019 Sürgősségi Kormányrendelet 155 cikkelyének (1) és (2) 
bekezdése illetve a 196 cikkely (1) bekezdésének b) pontja alapján 
 

RENDELKEZIK: 
 

1-es cikkely Csíkszentlélek község területén a választói kiállítóhelyek illetve 
a választói táblák az alábbiak szerint vannak kialakítva: 

1. Mindszenten  
• A 2-es számú ház előtt találtható hidetőtábla 
• A Nagy István Emlékház előtti hidetőtábla 
• Az orvosi rendelő előtti hirdetőtábla 
• A tornaterem előtti hirdetőtábla 
• A régi Művelődési Ház előtti hidetőtábla 

2. Szentléleken 
• A polgármesteri hivatal előtt található hirdetőtábla 
• A 19-es számú ház előtti hidetőtábla 
• Alszeg tízesben található kereszttel szemben kert 

3. Fitód 



• A 7-es számú ház előtti kert 
• A 149-es számú ház előtti kert 
• A Tűzoltószertár előtt található hirdetőtábla 

 
2. cikkely A hirdetőtáblák használata a politikai pártok, politikai 
szövetségek és választási szövetségek, illetve részt vevő nemzeti kisebbségi 
szervezetek és független jelöltek számára engedélyezett. 
 
3. cikkely Tilos a politikai pártoknak, politikai szövetségeknek, választási 
szövetségeknek, nemzeti kisebbséghez tartozó polgároknak választáson részt 
vevő szervezeteknek vagy független jelöltnek a választási hidetőtáblát úgy 
használni, hogy megakadályozza azt más politikai pártokat, politikai 
szövetségeket, választási szövetségeket, nemzeti kisebbséghez tartozó 
polgárokat választáson részt vevő szervezeteket vagy független jelöltket a 
hirdetőtábla használatában.                  
 
4. cikkely A választási plakátok kifüggesztése más helyeken, mint az 1-es 
cikkelyben meghatározott helyek csak a tulajdonosok, adminisztrátorok és 
használati jogot élvezők beleegyezésével lehetséges.    
 
5. cikkely  Az 1-es cikkelyben meghatározott hirdetőtáblákon elhelyezett 
választási plakátok mérete nem haladhatja meg az egyik oldalon az 500mm, a 
másik oldalon a 300 mm, amelyben a választási gyűlést hívják össze méretei 
nem haladhatják meg egyik oldalon a 400 mm, a másik oldalon a 250 mm.       
 
6. cikkely  Tilos olyan választási plakátokat, amelyek színe vagy grafikai 
jelzései Románia vagy más állam nemzeti szimbólumait idézik.     
 
7. cikkely  A rendvédelmi szervek kötelesek gondoskodni az engedélyezett 
helyen elhelyezett hirdetőtáblák, választási plakátok és egyéb választási 
propagandaanyagok épségéről.        
 
8. cikkely Ezt a rendelkezést közöljük:  

o A Hargita megyei Prefektusi intézményével 
o A csíkszentléleki rendőrkapitánysággal 
o A község városházán kifüggesztjük 

 
Csíkszentlélek 2020 augusztus 26 

 
     Polgármester,          A törvényességet ellenjegyzi, 
  Keresztes Balázs                        A község főtitkára, Molnár Szidonia   
 
 


