
R O M A N I A 
JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARUL COMUNEI CERASU 
 
 

D I S P O Z I T I E  
privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral, la nivelul comunei Cerasu,  

pentru alegerea Senatului si a Camarei Deputatilor din 11 decembrie 2016 
 
 
 Vazand adresa Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr.6890/2016 prin care se solicita emiterea 
dispozitiei primarului privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral; 

In conformitate cu prevederile art.79 alin.(1) si (2) din Legea nr.208/2015 privind alegerea 
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale 
Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.63 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) si art.68 alin.(1) coroborat cu 
art.115 alin.(1) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
 

Primarul comunei Cerasu emite  prezenta dispozitie: 
 
 
 Art.1. – Pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11 decembrie 2016 stabilesc 
locurile speciale de afisaj electoral, la nivelul comunei Cerasu, dupa cum urmeaza: 

- in satul de resedinta, Cerasu – pe panoul existent in fata primariei; 
- in satul Valea Borului – pe panoul amplasat pe cladirea Scolii Valea Borului, corpul 2; 
- in satul Valea Tocii – pe panoul amplasat langa magazinul “SC Oledani”; 
- in satul Valea Bradetului – pe panoul amplasat pe peretele magazinului “SC AxelStarServ”;  
- in satul Valea Lespezii pe panoul amplasat langa magazinul “SC Lespezi”; 
- in satul Slon – pe panoul amplasat pe peretele magazinului “P.F.David”. 

 Art.2. – Primarul comunei, cu sprijinul politiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului 
Afacerilor Interne, asigura integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda 
electorala amplasate in locuri autorizate. 

Art.3. – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica si institutiilor interesate prin grija 
secretarului comunei.  
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