Biroul Electoral Județean 34 Sibiu
Pentru alegerea Președintelui României din anul 2019
DECIZIE
Privind admiterea sesizării depusă de către
Filiala Județeană USR Sibiu, înregistrată la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub
nr. 113/05.11.2019
Având în vedere sesizarea Filialei Județene USR Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu,
str.9 Mai nr. 20, județul Sibiu, înregistrată la B.E.J nr.34 Sibiu sub nr.113/05.11.2019
referitoare la inexistența locurilor de afișaj electoral la nivelul comunei Poiana Sibiului;
Adresanr.3970/20.11.2019 a Primărie comunei Poplaca, județul Sibiu,
înregistrată la Biroul Electoral Județean Sibiu sub nr. 185/20.11.2019 prin care ni se
comunică faptul că ”este spațiu suficient pentru toți candidații la președinție” după cum
urmează:
-

Clădirea magazinului comercial – 2 uși de la intrarea principală

-

Clădirea Căminului Cultural - 2 uși de la intrarea principală

-

Clădirea Sălii Tineretului – ușa principală

-

Clădirea Scolii Gimnaziale ”Ioan Ban – Dascălu” - ușa principală

-

Clădirea Dispensarului Medical Poiana Sibiului - ușa principală

În conformitate cu dispozițiilor art.41 alin.1 și alin. 2 din legea 370/2004 pentru
alegerea Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare,
„(1)Primarii sunt obligați ca după data expirării termenului de depunere a
candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora, să stabilească, prin
dispoziție care se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei, locuri
speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând
seama de numărul candidaților.
(2) Locurile speciale pentru afișaj trebuie să fie stabilite în locuri publice
frecventate de cetățeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulației pe
drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective. În prealabil, primarii
sunt obligați să asigure înlăturarea din spațiul public a oricăror materiale de
propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente. ”
În art. 3 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de
publicitate, cu modificările și completările ulterioare, sunt definite 3 tipuri de panouri
care pot fi folosite ca panouri electorale:
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k) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la
sol, fără fundație sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
l) panou publicitar - structură provizorie folosită pentru afișarea unui mesaj
publicitar;
m) proiect publicitar special - construcție provizorie atipică, creată special în
scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în
alcătuirea sa elemente de fundație și/sau structuri publicitare clasice;
Nerespectarea dispozițiilor art.41 din Legea 370/2004, constituie contravenție,
conform art.55 alin.1 lit. ”z”, din același act normativ, iar competența de a constata
această contravenție și de a aplica sancțiunea corespunzătoare, conform art.56 alin.2
se face de către ”ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de
Frontieră Română și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali, pentru faptele
prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r1), t), w), z) și aa);
Având în vedere Procesul – Verbal nr. 90/21.11.2019 al ședinței Biroului
Electoral Județean Sibiu din data de 21.11.2019, unde au fost consemnate
următoarele aspecte:
- membrii BEJ au votat cu majoritate de voturi admiterea sesizării depusă de către
Filiala Județene USR Sibiu, înregistrate la Biroul Electoral Județean 34 Sibiu sub nr.
113/05.11.2019 referitoare la inexistența locurilor de afișaj electoral la nivelul comunei
Poiana Sibiului;( 9 voturi pentru, 1 contra)
-

sancționarea primăriei UAT Poiana Sibiului, județul Sibiu și a primarului
comunei în temeiul art. 55 lit.„z” din Legea nr.370/2004

În temeiul art. 42 alin.2 și art. 19 alin.3 in Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii nr.
1/H/03.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea a
birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019,
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR.34 SIBIU
DECIDE:
Art. 1 Se admite sesizarea Filialei Județene USR Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu,
str.9 Mai nr. 20, județul Sibiu, înregistrată la B.E.J nr.34 Sibiu sub nr.113/05.11.2019
referitoare la inexistența locurilor de afișaj electoral la nivelul comunei Poiana Sibiului,
județul Sibiu.

Art.2 Se dispune comunicarea prezentei decizii Inspectoratului de Politie
Județean Sibiu în vederea aplicării sancțiunii contravenționale, prevăzute la art. 56
alin.1 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, cu modificările
și completările ulterioare.
Art.3 Prezenta decizie se comunică primarului comunei Poiana Sibiului, județul
Sibiu, primăriei UAT Poiana Sibiului și se aduce la cunoștință publică prin afișare sau
prin publicare pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu, secțiunea
Alegeri Prezidențiale.
Art. 4 Prezenta decizie este obligatorie și poate fi contestată la Biroul Electoral
Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afișare.
Pronunțată astăzi 21.11.2019
Sibiu
Nr. 80 /21.11.2019

PREȘEDINTE ,
JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU

Locțiitor Liliana Maria OLARIU
Membru Bianca Maria SOLOMON
Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA
membru Marin CRĂCIUN – reprezentant PNL
membru CIBU Anca - reprezentant PMP
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