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DISPOZITIA NR.
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA
AvAnd in vedere raportul nr.16017312020 intocmit de Serviciul Administralie
ublica Locald qi raportulde avizare nr.16017412020 prin care se propune stabilirea, in
unicipiul Craiova, a locurilor speciale pentru afiqaj electoral, in vedere a organizdrii gi
ii alegerilor pentru Senat qi Camera Deputalilor, din data de 6 decembrie 2020;
in conformitate cu prevederile Legii nr.20812015 privind alegerea Senatului qi
amerei Deputafilor, precum gi pentru organizarea gi funcfionarea Autoritilii Electorale
nente, Hot6rdrii Guvernului nr.74412020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
qi Camera Deputalilor din anul 2020, Hotdr6rii Guvernului nr.74 5l2O2O pentru
calendarului acliunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru
enat 9i Camera Deputafilor din anul 2020, Hotdr6rii Guvernului nr.75 4l2O2O privind
ilirea mdsurilor tehnice necesare bunei organizdri gi desfrquriri a alegerilor pentru
In temeiul art.155 alin.l lit.a, coroborat cu alin.2 lit.b gi art.l96lit.b din Ordonanfa
Urgenli a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Se stabilesc, in municipiul Craiova, locurile speciale pentru afiqaj electoral, in
vederea organizdrii gi desfdqurdrii alegerilor pentru Senat gi Camera Deputalilor,

din data de 6 decembrie 2020, potrivit anexei care face parte integrantd din
prezenta dispozilie.

(1) Utilizarea locurilor de afigaj electoral este permisd partidelor politice,
alianlelor politice gi alianlelor electorale sau organiza\iilor minoritililor nalionale
qi candida(ilor independenli care participd la alegeri.
(2) Este interzisd utllizarea de cdtre un partid politic, o alian{5 politicd, alianld
electorald sau organizalie a cetdlenilor aparfinAnd minoritdlilor nalionale care
participd la alegeri ori, de c[tre un candidat independent, a locurilor speciale de
afiqaj electoral, astfel incdt sd impiedice folosirea acestora de cdtre un alt partid
politic, o altd alian\d' politicd, alianl6, electoral5 sau organizalie a cet6lenilor
apa(inAnd minoritililor nationale care particid la alegeri, ori un alt candidat
independent.
(3) Un afiq electoral amplasat in locurile stabilite potrivit art.l din prezenta
dispozilie, nu poate depagi dimensiunile de 500 mm o latur[ qi 350 mm cealaltd
latur6, iar cel prin care se convoacl o reuniune electorald, 400 mm o laturd qi 250
mm cealaltd latur6.

(4) Sunt interzise afi şele electorale care combin ă culorile intr-o succesiune care
reproduce drapelul României sau al altui stat.
(5) Fiecare partid politic, alian ţă politică, alianţă electoral ă sau organizaţie a

cet ăţ enilor apar ţ inând minorit ăţilor naţionale, candida ţii independenţ i care

Art.3.
Art.4.
Art.5.

Art.6.

participă la alegeri, pot aplica numai dou ă afiş e electorale, pe un panou electoral.
(6) Afiş ajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art.1 din prezenta
dispoziţ ie, este interzis.
Poliţia Locală Craiova asigură integritatea panourilor şi a afiş elor electorale,
amplasate, in locurile aprobate la art.1 din prezenta dispozi ţie.
Nerespectarea prevederilor art.1 ş i art.2 din prezenta dispozi ţie, constituie
contravenţie şi se sancţioneaz ă cu amendă de la 1.500 lei, la 4.500 lei.
Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor se face de c ătre ofiţerii şi
agenţii de poliţ ie din cadrul Poli ţ iei Municipiului Craiova (IPJ Dolj) şi ofiţerii şi
subofiţerii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Dolj şi Grupării Mobile de
Jandarmi Craiova.
Serviciul Administraţie Publică Locală , S.C. Salubritate Craiova S.R.L., Poli ţia
Locală a Municipiului Craiova, Poli ţ ia Municipiului Craiova (IPJ Dolj),
Inspectoratul de Jandarmi Dolj şi Gruparea Mobil ă de Jandarmi Craiova vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozi ţii.
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LOCURILE SPBCIALE PENTRU AFI$AJ ELECTORAL
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il

Zona centrall
str.A. I. cuza-str.Theodor Aman; English
l.. interseclie
str.Teodor Aman-intersec(ie cu str.Mihail
f
Teatrul Na(ional-aliniament str.Calea
X. pul.?r:
{. b-dul $tirbei Vodd-zona complex

ll

parc
Kogilniceanu
Bucuregti
Ciupercd

4 panouri
4 panouri
6 panouri
4 panouri

il
tl

Zona Craiovifa Noui-George Enescu
bulevardul oltenia, nr. 43-complexul orizont-zona

ll

l. interseclie. bulevardul
$.

l.

verde
Oltenia-strada Tineretului; Blocurile A.N.L.

bulevardul Oltenia, nr. 15, bl. 15; Complexul Racheta

ll _(G."lge.Enescu-scuar)
PiEi Craiovila Noud-Aleea

2,A.
1l
str.
Amaradia,nr.
1L
59; zonalic. Energetic
Hortensiei, nr.

4 panouri
4 panouri
4 panouri
4 panouri
4 panouri

tl
tl

Zona Brazda lui Novac-Bariera Vilcii
Decembrie 1918, tr. 27; comprexul Nou-zona verde
]P :":{tDacia-interseclie
str. Brazda lui Novac-zonaverde
Jlll ldrt

,,

pogtd

Pia1r Gdrii-zona
13. str. Bariera Vdlcii-intersecfie cu str.
ll'rvs,urv
.t,JP

Toamnei

4 panouri
4 panouri
4 panouri
4 panouri

il

Zona Valea Rogie
ll
l{. Complex

Comercial Vechi
(interseclie str. I.D. Sirbu-str.22 decembri e 1989)-zona
. str. Caracal-intersectie str. Arieg-piala
.-f
,$ a^9*Olex Comercial Dacia-zonaverde, strada
lf[. Piata agro-alimentard-zona bl. C5: strada 22 decembrie 1989, nr.
il

lt

..

verde
Amzapellea
Caracal,nr.79
19

4 panouri
4 panouri
4 panouri
4 panouri

tl
tl

I
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Zona I Mai-Romanegti
ll P*:Iicolae
Romanes

2

cu-Poarta
str.
(Tdrgul
Tirgului
de sdpt[m6nd)-poarta
fl.

fl

principalE

4 panouri
4 panouri

tl
tl

Rovine
ll bl Zona
3],bd Dacia,nr. 60, complex comercial-zonaverde
ifl to.Dezrobirii-intersectie cu str. Nicolae
Iorga, in fala bl. A32
lX.
2?,. str. Nicolae Iorga-intersecfie cu str. Fralii Golegti-zond verde, bl.Jl0

4 panouri
4 panouri
4 panouri

tl
tl

il

Zona Calea Bucuregti
Bucureqti, nr.26; zonaMc Donalds-zona
?X. 9^l*
Lff. Calea Bucureqti, nr. 5l; Piala
25. CaleaBucuregti-zonaverde hotel

ll

Central6
Emma

il
tl

il
it
I

verde

4 panouri
4 panouri
4 panouri

26. Calea Bucure şti-intersec ţie cu str. Fraţ ii Goleş ti-zona verde,
intrare Piaţa Central ă

4 panouri

Zona Calea Severinului
27. b-dul Nicolae Titulescu-intersec ţ ie cu str. Maria T ă nase, zona bl. 2-3

4 panouri

Zona Catargiu
28. Zona cabinetelor medicale str. Siretului, nr. 11

4 panouri

Zona Brestei
29. Parcul Mihai Bravu
O. str. Brestei - la sediul Companiei de Ap ă. „Oltenia" S.A.

4 panouri
4 panouri

31.Cartier Cernele-la cap ătul liniei nr.2 de autobuz
vis-a-vis de sta ţ ia de autobuz

4 panouri

32.Cartier Popoveni- ş oseaua Popoveni-intersectie cu str. R ă ului

4 panouri

33. Cartier F ăcă i-str.Prelungirea Bechetuluizona Ş colii Generale nr.25
34.Cartier Mofleni-str.Banu Stepan
pe gardul imprejmuitor al Parcului Tineretului

4 panouri

4 panouri

