
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI
 

D I S P O Z I T I E 

privind  stabilirea  locurilor speciale  pentru afisajul  electoral  la  alegerile  membrilor  din
Romania   in Parlamentul European   din data de 25.05.2014

Primarul comunei Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :
- prevederile  art. 40 -  (1)  din  Legea nr. 33 / 2007 privind  organizarea  si desfasurarea  

alegerilor pentru  Parlamentul European , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile HG  nr. 79/2014   privind stabilirea  datei de referinta  pentru  alegerea   

membrilor  din Romania  in Parlamentul European ;
-  prevederile HG nr. 80/2014  privind  aprobarea  Programului  calendaristic  pentru 

realizarea actiunilor  necesare  pentru alegerea   membrilor  din Romania  in Parlamentul European ;
In temeiul art. 63  alin. (1)  lit. a ) , alin.(2)  , art. 68 – (1)  si  art. 115 alin. (1) lit. a ) din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,  republicata in anul 2007  , cu modificarile 
si completarile ulterioare  

D I S P U N E : 

Art.1.  Se stabilesc   locurile speciale pentru afisaj  electoral  la  alegerile membrilor  din 
Romania   in Parlamentul European  din data de 25.05.2014, panourile  situate in spatiile din fata 
Caminelor  culturale ale satelor Milosesti si  Nicolesti si  din fata  Scolii Generale  Tovarasia 
 ( cladire in conservare )  . 

Art.2. Locurile  speciale pentru afisaj  electoral prevazute la art.1 vor fi utilizate  numai de  
partidele politice  , organizatiile  cetatenilor  apartinand minoritatilor  nationale ,aliantele  politice  
sau  electorale dintre acestea  care participa la  alegeri  , candidatii independenti  , in conditiile 
reglementate de legislatia in vigoare .  

Art.3.  Afisajul  electoral in alte locuri decat cele prevazute la  art. 1 este permis numai  cu  
acordul scris al  proprietarilor  sau , dupa caz , al detinatorilor , cu respectarea  prevederilor legale in 
vigoare . 

Art.4.  Secretarul  comunei   va aduce la cunostinta publica prezenta  dispozitie  prin afisare  
la sediul Primariei comunei Milosesti , pe  site-ul  www.milosesti.ro si o  va  comunica Sefului 
Postului de politie Milosesti  . 

P R I M A R ,                                                    Avizat pentru legalitate,
Chitoiu Nelu                                                    Secretar comuna  Jipa Eugenia 

Nr.   253
Emisa la Milosesti 
Astazi   15.04. 2014

http://www.milosesti.ro/

