
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
MUNICIPIUL PLOIE~TI 
PRIMAR 

Dispozitia nr.d: f .3s-
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 

Primarul Municipiului Ploiesti: 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 370/2004 privind organizarea ~i 
desfll~urarea alegerilor pentru Pre~edintele Romaniei, republicatii ~i actua!izatii, 

In baza Hotiirfuii Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea zilei de referintii 
pentru alegerea Pre~edintelui Romilniei din anul 2014, a Hotiirarii Guvernului nr. 521/ 
2014 privind aprobarea Programului ca1endaristic pentru rea!izarea actiunilor necesare 
pentru alegerea Pre~edintelui Romiiniei precum ~i a Hotiiriirii Guvernului nr. 705/2014 
pentru aprobarea bugetului ~i a structurii cheltuielilor necesare pentru pregiitirea, 
organizarea ~i desta~urarea alegerilor pentru Pre~edintele Romaniei din anul2014, 

In temeiul art. 71 a1in.1 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 1oca!ii, 
cu modificiiri1e ~i completiirile ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.l - Se stabilesc , in municipiul Ploie~ti, 1ocurile speciale pentru afisaj electoral in 
vederea a!egerilor pentru Pre~edintele Romiiniei din noiembrie 2014, dupii cum urmeazii: 

1. Strada Emil Zolla - pe aleea de acces ciitre intrarea principalii a Halelor 
Centrale; 

2. Bulevardul Republicii Ia intersectia cu strada Grivitei, pe 1atura parcului 
central dinspre Bulevardu1 Republicii; 

3. Piata Victoriei - zona statiei S.C. TCE S.A. de lilngii Directia Judeteanii de 
Po~tii ~i Telecomunicatii; 

4. Parcul ,Nichita Stiinescu" -zona pietonalii cu acela~i nume; 
5. Strada Mihail Kogiilniceanu- in fata fostei locatii a Teatru1ui ,Ciufulici"; 



6. Intersectia strada General Vasile Milea cu strada Gheorghe Doja - In zona 
statiei de taximetre; 

7. Strada Andrei Mure~anu - zona statiei S.C. TCE S.A., In fata Complexului 
CINA; 

8. Statuia ,Mihai Viteazul"- pe latura parcului dinspre strada Gheorghe Doja; 
9. Bulevardul Republicii - In zona statiei S.C. TCE S.A. din fata magazinului 

,Mega Image"; 
IO.~oseaua Nordului -Ia intersectia cu strada Brebenei; 
ll.~oseaua Nordului - 'in zona statiei S.C. TCE S.A. de langii fostul complex 

INTEREX; 
12.Piata Nord -Ia intersectia strazii Arinului cu strada Brebenei; 
13.Strada General Ion Dragalina -In zona Giirii de Nord; 
14.La intersectia ~oseaua Nordului cu strada Rapsodiei, 'in fata Complexului Mic 

Nord; 
15.La intersectia striizii Cameliei cu strada Giigeni In zona spatiului verde; 
16.Pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino Ia intersectia cu strada Panduri, In 

zona adiacentii blocului 3D; 
17. ~oseaua Vestului -Ia intersectia cu strada Deltei; 
18.Strada Malu Ro~u -In zona statiei S.C. TCE S.A. din fata blocului nr. 31A; 
19.Strada Baraoltului -In zona verde adiacentii Complexului comercial; 
20.Pe ~oseaua Vestului -In zona verde adiacenta Complexului comercial Aurora; 
2l.Intersectia striizii Malu Ro~u cu strada Aleea ~colii, In zona pietei 

agroalimentare; 
22.Complex ,Liimaita"- In zona statiei S.C. TCE S.A.; 
23.Intersectia striizilor Gheorghe Grigore Cantacuzino cu Eniichitii Viiciirescu, In 

zona complexului comercial; 
24.Pe strada Eremia Grigorescu In zona verde adiacentii complexului comercial 

DINU; 
25.Intersectia striizilor Malu Ro~u cu strada Podul Inalt, in fata blocului 140B, In 

zona statiei S.C. TCE S.A.; 
26.1ntersectia Bulevardul Independentei cu strada Veronica Miele - pe partea 

fostului magazin BIG; 
27.Bulevardul Bucure~ti - In zona verde adiacentii fostului complex comercial 

Orient; 
28.1ntersectia striizii Democratiei cu strada 13 Decembrie - 'in zona verde 

aferenta blocului G2; 
29 .lntersectia striizii Chimiei cu strada Petrochimi~tilor - In zona pietei 

agroalimentare Mihai Bravu; 
30.1ntersectia strada Po~tei cu strada Gheorghe Doja, 'in zona statiei S.C. TCE 

S.A.; 



3l.Pe Bulevardul Bucure~ti, in zona statiei S.C. TCE S.A. din fata Universitiitii 
Petrol - Gaze; 

32.Pe strada Domni~ori, colt cu Aleea Vitioarei- pe latura de vest a Pietei 9 Mai; 

33.Intersecpa striizii Eroilor cu strada Miirii~e~ti - in fata complexului 
,Cioceanu"; 

34.~oseaua Vestului- in fata magazinului ,BILLA"; 
35.lntersectia Bulevardul Bucure~ti cu Bulevardul Petrolului, in zona verde 

adiacentii complexului comercial. 
36.Pe strada ~trandului- in fata Complexului Comercial Bereasca; 
37.Cartier Bereasca- strada Lumini~ului colt cu strada Gorunului; 
38.Sala Sporturilor ,Olimpia" - zona verde de Ia inceputul aleii principale de 

acces; 
39.lntersectia striizii Bobiilna cu strada Ana Ipiitescu- in zona spatiului verde; 
40.lntersectia striizii Eroilor cu Ciiliman -in zona spatiului verde; 
41.Intersectia Mircea eel Biitran cu Miilinului - in scuarul din zona statiei S.C. 

TCE S.A.; 
42.Intersectia striizii Inote~ti cu Azuga; 
43.Intersectia striizilor Arma~i cu Vomicul Baldur- in zona spatiului verde. 
44.Cartier Miticii Apostol- ~oseaua Buftea, in fata Bisericii Adventiste. 

Art. 2 - Se stabilesc, in municipiul Ploie~ti, locurile speciale pentru afi~aj in vederea 
convociirii reuniunilor electorale, dupii cum urmeazii: 

1. Strada Emil Zolla- pe aleea de acces ciitre intrarea principalii a Halelor Centrale; 
2. ~oseaua Nordului -liingii fostul complex comercial INTEREX; 
3. Parcul ,Nichita Stiinescu"- zona pietonalii cu acela~i nume; 
4. Strada Giigeni- in zona statiei terminus a tramvaiului 101; 
5. ~oseaua Vestului - in fata Complexului ,,Liimiiita"; 
6. La intersectia striizii Malu Ro~u cu strada Eniichitii Viiciirescu in zona verde aferentii 

Oficiului Po~tal; 
7. Pe ~oseaua Vestului- in fata Complexu1ui Comercial Aurora; 
8. Strada Malu Ro~u - in fata pietei agroalimentare; 
9. Piata 1 Decembrie 1918-zonaparcului; 
1 O.Intersectia striizii Chimiei cu strada Petrochimi~tilor - piata agroalimentarii Mihai 

Bravu; 
11.Pe strada ~trandului - in fata complexului comercial Bereasca; 
12.~oseaua Vestului- in fata magazinului ,BILLA" 

Art. 3 - Afi~ajul se va face pe panourile montate potrivit art. 1 ~i art. 2 din prezenta 
dispozipe ~i vor fi folosite de candidatii in alegeri ~i de ciitre partide1e care ii sustin. 



Art. 4 - Panourile previizute Ia art. I ~i art. 2 din prezenta dispozitie vor fi montate, pe 
locatiile stabilite, de ciitre S.C. Servicii de Gospodiirire Urbanii Ploie~ti S.R.L., panii eel 
mai tiirziu Ia data 29 septembrie 2014. 

Art.5 - Pentru cazurile previizute Ia art. 41, alin.(5) din Legea nr. 370/2004, se solicitii 
acordul proprietarilor sau a1 detiniitorilor, in formii scrisii (conventie, contract, etc.), care 
se va depune Ia Politia Localii Ploie~ti.ln termen de 3 zile de Ia sfiir~itul campaniei 
electorale, cei care au solicitat afi~ajul in alte locuri decat cele special amenajate au 
obligatia de a asigura curiitarea afi~elor pe cheltuialii proprie. 

Art. 6 - Pozitiile de pe panourile de afi~aj pentru fiecare candidat in alegeri ~i partidele 
care il sustin se vor stabili de comun acord de ciitre ace~tia ~i vor fi aduse Ia cuno~tintii 
publica prin mijloacele mass-media. 

Art. 7 - Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii va atrage dupii sine aplicarea 
prevederilor Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Pre~edintelui Romaniei , republicatii ~i 
actualizatii. 

Art. 8 - Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, Contracte va astgura 
aducerea Ia cuno~tinta publicii a prevederilor prezentei dispozitii. 

Datil in Ploie~ti, astiizi / tJ, rJ g c!20 14. 


