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                               D I S P O Z I Ţ I A    Nr.107 

Din 01.10.2018. 
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru 

referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018 
 
           Primarul  comunei Zăbrani, 
 Având  în  vedere : 
 

- prevederile art.62 din Legea nr. 31/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, 
cu modificarile si completdrile ulterioare; 

- prevederile art.79 din Legea nr.208/ 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, 
precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile 
si completarile ulterioare;  

- prevederile anexei 1a din HG nr.743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Prograrnului 
calendadstic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 
2018;  

- prevederile art.63 alin.(1) lit.a) si alin.(2) si art. 64 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         In temeiul art.68 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 215/2001privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  

D I S P U N E :  
 

  Art.1. Se stabilesc în comuna Zăbrani, locurile speciale pentru afişaj electoral, în vederea 
desfăşurării referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, după 
cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. 

LOCALITATEA LOCUL DE AFIŞARE OBS 

1. ZĂBRANI În faţa fostului Cinematograf în locurile special amenajate de o 
parte şi de alta a străzii 

 

2. CHESINŢ Lângă staţia de autobuz 
 

 

3. NEUDORF Lângă staţia de autobuz 
 

 

         
          Art.2.- Se interzice afişajul în scop electoral pe spaţii publice, altele decât locurile stabilite prin 
prezenta dispoziţie, fără acordul proprietarului sau a administratorului. 
 
          Art.3.- Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii, constituie contravenţie şi se 
sancţionează in conformitate cu legislatia in vigoare . 
 
          Art.4.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către Primar şi 
împuterniciţii acestuia, cât şi de Politia locală Zăbrani. 
   
          Art.5.- Prezenta  dispoziţie  se  comunică : 

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul  Arad ; 
- Primarului comunei Zăbrani; 
- Afişare la sediul Primăriei comunei Zăbrani şi în presa locală . 
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