
Proces verbal
incheiat astlzi 05.05.2016

Subsemnatul Spiridon Ioan, secretar al oraguluiBicaz, am procedat astdzi data de
mai sus la tragerea la sorli pentru atribuirea pe timpul campaniei electorale a panourilor
pentru afigaj electoral montate in zona centrald a oragului Bicaz.

Publicitatea tragerii la sorli s-a fdcut prin postarea anun{ului pe si-tul Prirn[riei
Bicaz, lincul ,,Alegeri locale 2016".

In zona centrald a oraguluiBicaz sunt amplasate un nr. de l0 panouri , numerotate
de la I la 10.

Panor-rl cu nr. 1 nu se atribuie, acesta rdm6ne pentru Primdria oraqului Bicaz in
vederea informbrii alegdtorilor asupra unor operaliuni ce privesc strict anumite elemente
tehnice ale operaliunilor de votare.

Tragerea la sorli s-a frcut in prezenla reprezentanlilor partidelor qi a alian{elor
politice, in spe!6 : PSD * reprezentat de domna Budacd Florica

ALDE - reprezentat de domnul Sdpunaru Mihai
in urma tragerii la sorlipanourile pentru afiqaj electoral au fost atribuite astfel:
a) panoul nr.2 ^ ALDE
b) panoul nr. 3 - PMP
c) panoul nr. 4 - PRU
d) panoul nr. 5 - PNL
e) panoul nr.6 - L|NPR
f) panoul nr. 7 - PSD
g) panoul nr. 8 - PSD-ALDE
h) panoul nr. 9 - PNL-PRU
i) panoul nr. 10 - PMP-PLII,{R

in conformitate cu Dispozilia Primarului nr, 119 din 22.04.2016 au mai fost
stabilite locuri speciale pentru afigaj electoral in vederea desfrqurdrii campaniei
electorale pentru alegerea autoritdlilor administra{iei publice locale din anul 2016 in
urmdtoarele puncte:

- panourile publicitare instalate tn cartierul CapSa (stu(ia cle autobuz), pia(etu
din zonu gdrii C.F.R. , cartierul Mdrceni (pe terenul situat lu cupdtul podului ce
traverseuzd rAul Bistritn), zona fostei fubrici de ciment din localitate Si cartierul
Dodeni,

- panourile publiciture instulute tn preujma intersec(iei DN 15 cu DJ 155 F
Izvorul Muntelui;

- punourile publicitare special instalate din satele lzvorul Alb , Potoci Si Secu.
In acord cu reprezentanfii partidelor politice care participd la tragerea la sor{i

efectuatd astdzi 05.05.2016 s-a hotdr0t ca pe panourile montate in locurile stabilite mai
sus, inafara celor din zonacentrald, participan{ii la alegerile locale din 05 iunie 2016 sd
afiqeze un singur afig electoral, cu dimensiunile stabilite de lege, deoarece numdrul
acestofa este redus.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal gi pentru care semndm.

Reprezentan{ii forma{iunilor politice,


