
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 
 

 

P R O I E C T    D E    H O T A R A R E  nr. 8 
 

Privind stabilirea zonei in vederea instalarii de catre candidati, partide 

politice, aliante politice si aliante electorale, a unor amenajari provizorii pe 
domeniul public al Comunei Podgoria, pe perioada campaniei electorale 

pentru alegerea membrilor din Romania  in Parlamentul Europen din anul 
2019 

 

 Consiliul local al comunei Podgoria, intrunit in sedinta ordinara pe luna 
FEBRUARIE  in data  de 28.02.2019; 

 
 Avand in vedere: 

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria, înregistrată sub 

nr…..din……………; 
-raportul Compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate  al 

Primarului Comunei Podgoria,  înregistrat sub nr. …/……; 

-adresa nr. 2561/22.02.2019 a Institutiei Prefectului, Judetul Buzau – 
Serviciul controlul legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios 

administrative, aplicarea apostilei si relatii cu autoritatile locale; 
-prevederile  art. 40 alin. (13) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si  

desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata,  cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
-H.G. nr. 80/15.02.2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea 

membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019; 

-H.G. nr. 81/15.02.2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European în anul 2019; 
-H.G. nr. 82/15.02.2019 privind aprobarea modelului listei de susţinători 

care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019; 
-O.U.G. nr. 6/15.02.2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2019. 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.(9) din Legea administratiei publice 

locale nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 



 
  

 
 

 In temeiul prevederilor art.43 alin.(1), art. 45 alin. (1)  si art. 115  alin.(1) lit.b) 
si alin.(3)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

  Art.1.Instalarea amenajarilor provizorii  se va face de catre candidati, 
partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, pe terenul de sport din fata 

Gradinitei cu Program Normal Podgoria,  comuna Podgoria, judetul Buzau . 
Art. 2. Amenajarea provizorie va avea o suprafata de maxim 10 mp. 
Art. 3. Amplasarea amenajării provizorii se va face pe perioada limitata in 

baza unei solicitari, aprobata de Primarul comunei Podgoria. 
Art. 4. Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale au 

urmatoarele obligatii privind instalarea amenajarilor provizorii pe domeniul public al 
comunei Podgoria sa desfasoare activitati conform legislatiei in vigoare, in intervalul 
orar 0800 - 1800; 

sa nu perturbe traficul pietonal/rutier precum si activitatea specifica zonei; 
sa asigure curatenia in perimetrul atribuit; 
sa nu tulbure linistea si ordinea publica. 

Art. 5. Pe perioada desfasurarii adunarilor publice prevazute de Legea 
60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, sau alte actiuni de 

interes public, se suspenda amplasarea amenajarilor provizorii.   
         Art.6. Secretarul comunei  Podgoria  va comunica în  condițiile și termenele 

prevăzute de lege,  prezenta hotarare: 

-Institutiei Prefectului ,Judetul Buzau ; 
-Primarului comunei Podgoria, judetul Buzau , 
-persoanelor interesate (candidati, partidele politice, aliantele politice si aliantele 

electorale). 
Initiator, 

Primar, 
 

Prof. Chiru Marius Viorel 

 
 

                                                                                      Avizat de legalitate,  
(cf. art. 117 lit „a” din  Legea nr. 215/2001R) 

                                                                                        Secretar,  

 
                                                                                          Rapeanu Violeta  
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