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DISPOZIȚIA  nr. 393 

 

Privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării si  

desfașurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019; 

 

 

Primarul orașului Costești, județul Argeș; 

 

       Având în vedere: 

- referatul înregistrat sub nr. 17236/24.09.2019, întocmit de secretarul orașului 

Costești, doamna Chiriță Iuliana; 

- prevederile art.41(1)  Legii 370/2004, actualizată, privind alegerea Presedintelui 

României; 

            În temeiul dispozițiilor art.196 (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

 

DISPUN  : 

 

 Art.1. Se stabilesc în orașul Costești, locurile speciale pentru  afișaj electoral in 

vederea organizării și  desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 

2019 dupa cum urmeaza: 

 

Orașul Costești 

-panou fața sediului primăriei-3 bucăți; 

-panou partea de sud parc central oraș-1 bucată; 

-strada Victoriei(fost magazin universal)-1 bucată; 

-strada Aleea Gării-1 bucată; 

-strada Pieții(zona bloc L27B)-1 bucată; 

Cartier Telești 

-strada Telești(fosta Școală generală)-1 bucată; 

-strada Telești(zona Datcu)-1 bucată; 

Sat Podu Broșteni 
-stație maxi-taxi(zona intersecție spre Smei)-1 bucată; 

-Școala Generală(Gradinița)-1 bucată; 



 Sat Broșteni 

-statie maxi-taxi(zona lac)-1 bucată; 

-Școala Generală-1 bucată; 

Sat Pirvu Rosu 

-zona Monument-1 bucată; 

Sat Smei 

-fosta Școală generală-1 bucată; 

Cartier Zorile 

-Biserica-1 bucată; 

-strada Rîndunica(intersecție)-1 bucată; 

Sat Stîrci 

-zona Biserica-1 bucată; 

          Art.2.Utilizarea locurilor de afișaj electoral este permisă partidelor politice, 

alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care 

participă la alegeri şi candidaţilor independenţi. 

          Art.3. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 din prezenta 

dispoziție nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar 

cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă 

latură.   

          Art.4.Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului orașului Costești: 

- Instituției Prefectului; 

- Poliției orașului Costești 

- Biroului Administrativ Gospodăresc si Serviciului sere spații verzi-salubritate-

întreținere străzi trotuare. 

  

 

       Dată astăzi : 24.09.2019 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
Ing.Ion BAICEA 
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