
 

 

ROMÁNIA 

MAROS MEGYE 

MAROSVÁSÁRHELY MUNICÍPIUM 

POLGÁRMESTER, 

 
2019. ------------ , ---------- számú  

RENDELET 

 

a választási plakátok elhelyezésének kijelölésére vonatkozóan, Románia képviselőinek  az 

Európai Parlamentbe való beválasztása céljából, a 2019-es évben 

 

 

Marosvásárhely municípium polgármestere, dr. Dorin Florea 

 

 Tekintve a Közterület-kezelő Igazgatóság által bemutatott 2019. április 23-i, 26582/2817-

es számú referátumot a választási plakátok elhelyezésének (speciális helyek) kijelölésére 

vonatkozóan, Románia képviselőinek  az Európai Parlamentbe való beválasztása céljából, a 

2019-es évben,  

 Látván a 2019. február 15-i,  81-es számú Kormányhatározatot a Választási Naptár 

jóváhagyására vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket illetően, Románia képviselőinek  az 

Európai Parlamentbe való beválasztása céljából, a 2019-es évben, 

 Szem előtt tartva az újraközölt, utólag módosított és kiegészített, 2007. január 16-i, 33-as 

Törvény 40. Cikkelyének előírásait az Európa – Parlamenti választások megszervezésére és 

lefolyására vonatkozóan , 

 A 2019. április 22-i, 999-es számú Polgármesteri Rendelet gyakorlatba ültetéseként, 

egyes intézkedések jóváhagyását iletően Románia képviselőinek  az Európai Parlamentbe való 

beválasztása céljából a 2019-es évben 

A 215/2001-es, újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 

63. cikkelye (1) bekezdésének „a” betűje, és (2) bekezdése, a 68. cikkely (1) bekezdése, továbbá 

a 115. cikkely (1) bekezdésének „a” betűje értelmében,   

 

Elrendeli: 

 
  

1. cikkely:  Kijelölik Marosvásárhely területén a választási plakátok különleges helyszíneit, 

valamint a választási plakátok számát, a jelen rendelet részét képező 1. számú mellékletnek 

megfelelően. 

 

2. cikkely:  Megállapítják a választási plakátok méretét és a plakátolási helyek (A-E) 

sorszámozását a jelen rendelet részét képező 2. számú mellékletnek megfelelően. 

 

3. cikkely:  A Közterület-kezelő Igazgatóság szükség esetén megteszi a szükséges 

intézkedéseket a megrongálódott pannók felleltározására, kijavítására vagy helyettesítésére, 

más hirdetmények választási plakátok számára kijelölt különleges helyekről való 

eltávolítására , oly módon, hogy 2019. április 27-én, az europarlamenti jelöltek használatba 

vehessék a plakátolóhelyeket. 

 



4. cikkely:  A Közterület-kezelő Igazgatóság aligazgatója megteszi a  szükséges intézkedéseket 

a személyzet kijelölésére, amely fogadja a választási plakátokat, az igazgatóság Kós Károly 

utca 1. szám alatti székhelén,a  35-ös teremben, munkanapokon 8-14 óra között, és kihelyezi 

még aznap. 

 

5. cikkely:  Jelen rendelet 1. cikkelye értelmében, a plakátolóhelyek elosztása sorshúzással 

történik április 25-én 12 órakor, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-ös 

teremben, a kidolgozott módszertan előírásai szerint, a jelen rendelet részét képező 3. 

mellékletnek megfelelően. 

 

6. cikkely:  A Helyi Közhatóság minden egyes kijelölt helyszín első pannójára kiplakátolja a 

város szavazókörzeteinek elhatárolására és sorszámozására vonatkozó hirdetményt. 

 

7. cikkely:   A Helyi Rendőrség Igazgatósága megteszi a szükséges intézkedéseket   az 

engedélyezett  helyekre kihelyezett választási pannók és plakátok épségének biztosítása 

érdekében. 
 

8. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásáért felel a Közterület-kezelő Igazgatóság és a Helyi Rendőrség 
Igazgatóság. 

 

9. cikkely: Jelen rendeletet kifüggesztik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, 
közzéteszik az intézmény honlapján és közlik a Maros Megyei Választási Irodával, a Helyi Rendőrség 
Igazgatóságával és a Marosvásárhelyi Rendőrséggel. 

 

10. cikkely: Jelen rendeletet kifüggesztik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, 
közzéteszik az intézmény honlapján és közlik a Maros Megyei Választási Irodával, a Helyi Rendőrség 
Igazgatóságával és a Marosvásárhelyi Rendőrséggel.  

 

11. cikkely: A prefektus intézményére vonatkozó, újraközölt 340/2004-es törvény 19. cikkelye 1. 
bekezdése e betűje előírásainak értelmében, valamint a közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 
3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen rendeletet közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a 
törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

. 

    

 

Polgármester 

Dr. Dorin Florea 

 

A törvényességért láttamozva,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében  

Buculei Dianora Monica 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. számú melléklet  

 

Sorsz.  Helyszín  Pannók száma  

választási 

plakátolásra  

Pannók száma a 

helyhatóság 

számára 

1. Rózsák tere (virágóra) 3 1 

2. 1848 út (Maros Művészegyüttes - park)  3 1 

3. Dózsa György utca (1-es járványkórház övezete) 3 1 

4. Dózsa  Gy9rgy u. (Record komplexum park) 3 1 

5. Szabadság u. (Oneşti téri útkereszteződés) 3 1 

6. Kárpátok sétány 49. (kereskedelmi komplexum) 3 1 

7. Szabadi út (park környéke) 3 1 

8. Decebal u. (AL. I. Cuza Gimnáziummal 

szemben) 

3 1 

9. Köztársaság tér (park környéke) 3 1 

10. M.Viteazu u. (ortopédia) 3 1 

11. Merészség (Cutezanţei) u. (Gyémánt park) 3 1 

12. 1918. December 1. út 210-212. (Corina üzlettel 

szemben) 

3 1 

13. Pandúrok sétány 94-96. (posta környéke) 3 1 

14. Moldova u. (Super park) 3 1 

 



2. számú melléklet  

Pannó 6 hellyel 

 

 



 

3. sz. melléklet 

 

A plakátolóhelyek elosztásának METODOLÓGIÁJA 

 

1. 2019. április 25-én 12 órakor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 45-

ös számú teremben a jelöltek képviselőinek jelenlétében nyilvános gyűlésen kerül sor a 

plakátolási helyek kisorsolására.  

 

2. A választáson résztvevő politikai pártok, politikai szövetségek, választási szövetségek, a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok szervezetei, független jelöltek számára a 

választási plakátok pannóit valamennyi helyszínen a bal felső sarokban számozzák meg, 

minden egyes pannó 6 plakáthellyel rendelkezik (A, B, C, D, E, F), a rendelet 2-es számú 

mellékletének megfelelően.  

 

3. Tekintettel arra, hogy mind a 14 kijelölt helyen ugyanannyi pannót helyeznek ki, 

figyelembe véve a jelöltek számát, az eljárás a következő:  

- sorsolással döntik el valamennyi europarlamenti jelölt helyét a 2-es pannótól a 4-es 

pannóig (a pannó száma és az elhelyezés: A, B, C, D, E vagy F),  a jelöltek helye 

mind a 14 plakátolási helyszínen ugyanaz lesz. 

- figyelembe véve a jelöltek számát, a 4-es számú pannó E és F pozíciói szabadon 

maradnak. 

 

4. Az átláthatóság biztosítása, a fegyelem és a megszerzett helyek maradéktalan betartása 

érdekében a sorshúzás után minden jelölt képviselője kap egy jegyzőkönyvmásolatot.    

 

5. A jelölteknek a választási plakátokat a marosvásárhelyi Közterület-kezelő Igazgatóságon 

– Kós Károly utca 1. szám, 35-ös terem – átadási jegyzőkönyv alapján kell átnyújtaniuk 

munkanapokon 8–14 óra között. Az igazgatóság köteles még aznap, 14 óra után, 

kihelyezni a választási plakátokat a sorsoláson elnyert helyre.  

 

 


