
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

ORAŞUL TÂRGU OCNA 
PRIMAR 

 
                                                   DISPOZIŢIA NR. 494 

                                    DIN 26.09.2019 
privind stabilirea locurilor de afi şaj electoral  din oraşul Târgu Ocna în vederea 

organizării şi desfăşurării  alegerilor  pentru Presedintele României din anul 2019 
 
Primarul oraşului Târgu Ocna, judetul Bacau 
Având in vedere cadrul legal: 
- art. 41 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României  – 

Republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr. 485 din 9 iulie 2019 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru Preşedintele României din anul 2019; 
- Hotărârea Guvernului nr. 630 din 27 august 2019 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Presedintelui Romaniei in 
anul 2019. 

Luand in considerare : 
- Referatul nr. 13597 din 25.09.2019 întocmit de către secretarul general al orasului 

prin care se propune stabilirea locurilor de afişaj electoral din oraşul Târgu Ocna în vederea 
organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019. 

 
In temeiul art. 156 coroborat cu art. 196, alin.1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 

din 03.07.2019 privind Codul administrativ 
 

DISPUN: 
  

Art. 1 ) Stabilirea locurilor de afişaj electoral din oraşul Târgu Ocna în vederea  
organizării şi desfăşurării  alegerilor pentru Presedintele României din anul 2019, după cum 
urmează :  

- str. C. Negri – zona bloc A10, în faţa Băncii Raiffeisen; 
- str. Victoriei – zona  în faţa Băncii Comerciale Române; 
- str. Poieni – zona S.C NIC SERV SRL; 
- str. Tiseşti – intersecţia străzilor Tiseşti cu Podei; 
- str. Vâlcele – zona Şcoala nr. 5 – Vâlcele; 
- Cartier Gălean – str. Gălean , nr. 33 – zona Pensiunii Creangă; 
- Cartier Gura Slănicului – intersecţia străzilor Bradului cu Morii; 
- Cartier Păcuri – zona Cămin Cultural . 

 
Art.2)  Utilizarea locurilor speciale pentru afişajul electoral este permisă numai  

candidaţilor la funcţia de preşedinte şi partidelor care i-au propus; 
 
Art. 3 ) Afi şajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1) 

numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea 
măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor; 




