
ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

P R I M A R 

 
D I S P O Z I T I E 

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral  
pentru  desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților  

  din  data de 6 decembrie 2020  în UAT COMUNA Gioseni , județul Bacău 

 
Primarul comunei Gioseni, judetul Bacău: 
Având în vedere : 
- referatul nr. 3206 din  03.11.2020 al secretarului general al comunei ; 
- prevederile art.79 alin (1) și art.98 lit.g) și lit.h) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Hotărârii de Guvern nr.744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 
Pct.95 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea  calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
787/2020; d)art.10 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art.155 alin.(1) lit.a) alin.(2) lit.b) , art.196 alin.(1) lit.b) , art.197 alin.(1) și alin.(4)  din Ordonanta de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare 

 
DISPUN: 

 
Art.1.    În vederea desfășurării în bune condiții a   alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de  

6 decembrie 2020 , se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral in comuna Gioseni, județul Bacău, după cum urmează: 
1. La Școala Gimnazială ” Ion Strat ”  din satul  Gioseni ; 
2. La Primăria comunei  Gioseni din satul  Gioseni ; 
3. La locuitorul Bașcândură Marinică din satul Gioseni ; 
4. La S.C. Benferyani SRL din satul Gioseni . 

Art.2.(1)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi aliantelor electorale 

sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.  

        (2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţa politică, alianţă electorală sau organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj 
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou 
electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai două  afişe electorale. 

        (3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 

350 mm cealaltă latură. 

       (4)  În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afişajul electoral este interzis. 
        (5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României 

sau al altui stat.  
Art.3.   Integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri 

stabilite la art.1 se asigură cu sprijinul Postului de Poliție din comuna Gioseni.  
Art.4.(1) Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a 

platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite, precum şi afisarea 
mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale, constituie contravenţie, în 
măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni.  

         (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul 

Poliției Române , inclusiv agenții Postului de Poliție din comuna Gioseni, precum și de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

Art.5.     Prin grija secretarului comunei,prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Bacău, Postului de 

Poliție  Gioseni  și  se aduce la cunostința publică, in condițiile legii. 
 

PRIMAR, 
 
TAMAȘ BERNADIN  
                                Contrasemnează pentru legalitate  
                   Secretar general comună,  
                                Cristina Sandu 

 

 
NR. 262  
din  3 noiembrie 2020 
Red.SC/2ex. 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

P R I M A R 

 
D I S P O Z I T I E 

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral  
pentru  desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților  

  din  data de 6 decembrie 2020  în UAT COMUNA Gioseni , județul Bacău 

 
Primarul comunei Gioseni, judetul Bacău: 
Având în vedere : 
- referatul nr. 3206 din  03.11.2020 al secretarului general al comunei ; 
- prevederile art.79 alin (1) și art.98 lit.g) și lit.h) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Hotărârii de Guvern nr.744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 
Pct.95 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea  calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
787/2020; d)art.10 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul  art.155 alin.(1) lit.a) alin.(2) lit.b) , art.196 alin.(1) lit.b) , art.197 alin.(1) și alin.(4)  din Ordonanta de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare 

 
DISPUN: 

 
Art.1.    În vederea desfășurării în bune condiții a   alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 

decembrie 2020 , se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral in comuna Gioseni, județul Bacău, după cum urmează: 
5. La Școala Gimnazială ” Ion Strat ”  din satul  Gioseni ; 
6. La Primăria comunei  Gioseni din satul  Gioseni ; 
7. La locuitorul Bașcândură Marinică din satul Gioseni ; 
8. La S.C. Benferyani SRL din satul Gioseni . 

Art.2.(1)Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi aliantelor electorale 

sau organizaţiilor minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.  

        (2) Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţa politică, alianţă electorală sau organizaţie a 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj 
electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau 
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori candidat independent. Pe un panou 
electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai două afişe electorale. 

        (3) Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 

350 mm cealaltă latură. 

       (4)  În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afişajul electoral este interzis. 
        (5) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României 

sau al altui stat.  
Art.3.   Integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri 

stabilite la art.1 se asigură cu sprijinul Postului de Poliție din comuna Gioseni.  
Art.4.(1) Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a 

platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite, precum şi afisarea 
mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale, constituie contravenţie, în 
măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni.  

         (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către ofițerii și agenții de poliție din 

cadrul Poliției Române , inclusiv agenții Postului de Poliție din comuna Gioseni, precum și de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române. 

Art.5.     Prin grija secretarului comunei,prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Bacău, Postului 

de Poliție  Gioseni  și  se aduce la cunostința publică, in condițiile legii.  

 

 
PRIMAR, 
TAMAȘ BERNADIN  
                                 Avizez pentru legalitate  
                                Secretar general comună,  
                                  Cristina Sandu 
 

Proiect de dispoziție  
NR. .........  
din   3 noiembrie 2020 
Red.SC/1ex. 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

 SECRETAR  GENERAL   

              NR. 3206 DIN  03.11.2020 

 
 
 
                    Se aprobă , 
                    Primar 

                                                Bernadin Tamaș                                                                    
 

 
 

REFERAT  
 
 

 Având în vedere: 
- Necesitatea stabilirii locurilor speciale de afișaj electoral în vederea desfășurării în cele mai bune  

condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din anul 2020; 
- prevederile art.79 alin (1) și art.98 lit.g) și lit.h) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 

a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 
modificările si completările ulterioare; Hotărârii de Guvern nr.744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților din anul 2020; Pct.95 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru 
aprobarea  calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 
din anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2020;  
d) art.10 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări 
și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
Vă rog să aprobati prin dispozitie stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Senatului şi 

a Camerei Deputaţilor din anul 2020, după cum urmează: 
  
1. La Școala Gimnazială ” Ion Strat ”  din satul  Gioseni ; 
2. La Primăria comunei  Gioseni din satul  Gioseni ; 
3. La locuitorul Bașcândură Marinică din satul Gioseni ; 
4. La S.C. Benferyani SRL din satul Gioseni . 
 
  

Secretar general comună, 

Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.SC/2ex 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 

UAT COMUNA GIOSENI 
SECRETAR GENERAL  

                          Nr.  3206/1 din  03.11.2020  

                                 

 
P R O C E S    V E R B A L 

DE    A F I Ș A R E 
 

 
           Astăzi, 03.11.2020  subsemnata  Sandu Cristina  - în calitate de secretar general al 
comunei  Gioseni , județul Bacău  -  

am  procedat la  afișarea  unui   exemplar - în copie xerox  - a   
Dispozitiei  nr. 262  din  03.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral 
pentru  desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților   din anul 2020  la  
sediul  Primăriei  comunei Gioseni , în  vederea informării cetățenilor comunei Gioseni , județul 
Bacău.  
                

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal . 
 

 

 

 

 
Secretar general comună, 

 
Cristina Sandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.SC/2ex 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                      

         Comuna Gioseni, Str. Principală, nr. 211, Telefon/Fax: 0234/225.233, E-mail:contact@comunagioseni.ro 

                         NR.  3206/2  DIN  04.11.2020 
 

 
 
CĂTRE 

 

POSTUL DE POLITIE  
COMUNA GIOSENI 
JUDEȚUL BACĂU 

     

 

 
 În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.e) din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ,  alăturat vă înaintăm – în copie conformă cu 
originalul  –   Dispozitiei  nr. 262  din  03.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale de 
afișaj electoral pentru  desfășurarea alegerilor  pentru Senat și Camera Deputaților   din 
anul 2020.   
 
 Vă mulțumim pentru colaborare! 
    

 

 
Secretar general comună , 

 
 Cristina Sandu  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.SC/2ex 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU                             

UAT COMUNA GIOSENI  
SECRETAR GENERAL COMUNĂ  



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 

UAT COMUNA GIOSENI 
 SECRETAR GENERAL    

Comuna Gioseni, Str. Principală, nr. 211, Telefon/Fax: 0234/225.233 E-mail:contact@comunagioseni.ro 

                                    NR. 2514   DIN   24.08.2020 
 
 

 
CĂTRE, 

 
INSTITUTIA PREFECTULUI 

JUDEȚUL BACĂU 
E-mail: juridic@prefecturabacau.ro 

 
 

//////////// 
 
 Urmare a adresei dvs. nr. 16301  din  20.08.2020, transmisă prin email în data de 
24.08.2020,   alăturat vă înaintăm Dispozitia primarului comunei Gioseni nr.  197  din  
21.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru  desfășurarea 
alegerilor   locale  din anul 2020   . 
 
 Vă mulțumim pentru colaborare! 
    
 
 

Secretar general comună , 
 

Cristina Sandu 
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