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DISPOZIŢIE
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pentru alegerea membrilor din 

România în Parlamentul European din anul 2019

Ing. Mezdrea Viluţ - primar a! comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Având în vedere:
Referatul nr. 4003 din 22.04.2019 întocmit de d-na. Ivan Alina- secretarul comunei Poiana 
Stampei;

- Adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava, nr. 8509/20/1 din 22.04.2019;
în conformitate cu:
- prevederile art. 40, alin. 1 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare;
- punctul nr. 51 din H.G. nr. 81 din 15.02.2019 privind aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European 
în anul 2019.

în temeiul art. 63, alin. 1, lit. a), alin. 2, art. 64, art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava se stabilesc locurile speciale pentru afişaj 
electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, după cum 
urmează:

Panoul de afişaj din faţa Casei de Cultură, sat Poiana Stampei, nr. 101, comuna Poiana Stampei;
Panoul de afişaj din faţa Complexului social din sat Dornişoara, comuna Poiana Stampei.
Art. 2. Este interzis afişajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 din prezenta 

dispoziţie, excepţie facand locurile pentru care există acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al 
deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei 
cetăţenilor.

Art.3. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii este de 
competenţa ordonatorului de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a prezentei 
dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. 1, persoana nemulţumită se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ -  Tribunalul Suceava, potrivit prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4. Orice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează secretarul comunei 

Poiana Stampei.
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Art.6. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava , în vederea 
exercitării controlului de legalitate, va fi afişată la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei şi va fi 
publicată pe pagina web a Primăriei Poiana Stampei

PRIMAR ,

Ing. MEZDREA VILUŢ

Avizat pentru legalitate 
Secretarul comunei, 

IVAN ALINA

Poiana Stampei, 22.04.2019 
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