ROMAIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR
DISPO
A Nr. 7812019
privind stabilirea I urilor speciale de afiqaj electoral
la alegerile pentru
European din data de26 :nrai2019

Primarul comunei

Avand in vedere: Organizarea gi desft qurarea ale gerior pentru Parlamentul E uropean
in data de26 mai20l9,
Ludnd in considerare Directiva
I3/|/UE a Consiliului din 20 decembrre2012 de
modificare a Directivei 93lI}91CE in
ce priveste anumite not:lme de exercitare a Creptului
de a fi ales pentru Parlamentul European
tru cetatenii Uniunii oare aru resedinta in1:r-un stat
membru in care nu sunt resortisanti, pu
in Jurnalul Oficial allUniunii Europene, seria L,
nr.26 din26 ianuarie 2013; prevederil H.G nr. 8012019 privind statrilirea zilei de referin{d
pentru alegerea membrilor din RomAnia
Potrivit prevederilor:
- art. 40 alin.(l) - alin.(12) din
alegerilor pentru Parlamentul
ulterioare; pct. 51 din H.G. nr. 8ll20l
rcahzarea acfiunilor necesare pentru
European in anul 2019;
- art.36 alin.(2), alin. (5), alin.

partidelor politice gi a campaniilor

e

ultarioare;
In temeiul ar1.

68 alin. 1 . si art.
lit. a - din Legea nr. 21512001 - priv

Parlamentul European din anul 2019
nr. 33 12001 privind organizarea qi desfbqurarea
republicatii, cu modificdrile qi conrpletdrile

privind aprobarea ProgramuLlui calendarislic pentru
legerea membrilor dirr Romdnia in Parlamentul
din T,.egea nr.33412006 privind finanJarea activitblii
rale, republtcat6,, cu modiflrcdrile qi conrpletdrile
63 alin.

2,

coroborat cu prevederile art. 11ii, alin.(l)
administratia publicd 1oca16 - republicatd, cu
comunei Joseni

modificdrile gi completErile ulterioarepri

DISPUNE

Art. 1. In vederea desfrqurdrii
paniei electorale pentru <lrganizarea gi des.frqurarea
alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019, se stabilesc urrndtoarele
locuri speciale de afiqaj electoral:
Panoul din fata sediului Primariei Joseni
Panoul din centrul satului Borzont
Art.2. In alte locuri dec6t cele
ilite conform art. 1, afiqajul electoral es1:e permis
numai cu acordul proprietarilor, administfatorilor sau delindtorilor c\vpd caz,
Art. 3, Prezenta dispozitie se cpmunicd Instit.u{iei Pref'ectuh:i Judetul Harghita gi
Postului de Polilie Joseni qi se aduce la crlnogtintd publicd prin afiqare.
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