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D I S P O Z I Ţ I A  Nr. 145 
din 23 septembrie 2019 

 
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Presedintele Romaniei 
 

     
  Primarul comunei Beliu, 
  Având în vedere : 

 
-Punctul 43 din H.G. 630/27.08.2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019; 
-Art.41 alin.(1)  din Legea nr. 370 din 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României) cu modificările şi completările ulterioare; 
 
În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. 1, lit. b, din OUG 57/2019 – Codul 

administrativ, 
 
 

D I S P U N E : 

 

 Art. 1. În comuna Beliu se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru  
desfăşurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei , ce vor avea loc în data de 10 noiembrie  
2019 după cum urmează: 

- Panou de afişaj în comuna Beliu, localitatea Beliu la sediul primăriei,  
- Panou de afişaj în comuna Beliu, satul Tăgădău în faţa Căminului Cultural Tăgădău, 
- Panou de afişaj în comuna Beliu, satul Benești în faţa Căminului Cultural Benești, 
- Panou de afişaj în comuna Beliu, satul Bochia în faţa Căminului Cultural Bochia, 
- Panou de afişaj în comuna Beliu, satul Secaci  în faţa Căminului Cultural Secaci, 
- Panou de afişaj în comuna Beliu, satul Vasile Goldiș  în faţa Școlii Primare Vasile 

Goldiș. 
           Art. 2. (1) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. 
                      (2)Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 
dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o 
reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.                
            Art. 3.Prezenta dispoziţie se comunică cu : 

- INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL ARAD 
- Cetăţenii prin afişare 
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