
Marosvásárhely municípium polgármesterének  
2014. szeptember 25-i 2704-es. sz. RENDELETE a választási plakátok elhelyezéséről a 2014. 

november 2-i, romániai elnökválasztásra 
 
Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere,  
 figyelembe véve a műszaki igazgatóság 42162/1916/2014.09.25. számú 
jelentését a 2014. november 2-án sorra kerülő államelnök-választás plakátjáról, 
 tekintettel az 521/2014. június 26-i kormányrendelet és a 2014-es államelnök-
választás naptári tervének elfogadására vonatkozó előírásokra,  
 figyelembe véve az államelnök 2014. november 2-i megválasztásáról szóló, 
2004. szeptember 20-i 370. számú törvény 41. cikkelyét, 
 a 2014. szeptember 3-i,  2612. számú, a 2014. november 2-án sorra kerülő 
államelnök-választás  lebonyolításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó polgármesteri rendeletet,  
 a 215/2001. számú, módosított, újra kiadott helyi közigazgatási törvény 63. 
cikkelyének 2. bekezdése a és e betűinél előírtak , a 68. cikkely (1) bekezdése és a 115. cikkely (1) 
bekezdés a betűjénél előírtak értelmében,  
                                                             elrendeli: 

1. cikkely: Kijelöli Marosvásárhely municípium területén a választási plakátok 
helyeit, valamint a választási pannók számát a 2014. november 2-i államelnök-választásra, a 
jelen rendelet részét képező 1. számú függeléknek megfelelően. 

2. cikkely: Megállapítja a pannók méretét és a plakátok kifüggesztési módját a 
jelen rendelet részét képező 2. számú függeléknek megfelelően. 

3. cikkely: A közterület-kezelési igazgatóság intézkedik a plakátolóhelyek 
felleltározását, felújítását vagy helyettesítését illetően, eltávolítja a régi plakátokat, hogy 2014. 
október 3-ától használhatók legyenek a plakátolóhelyek Románia elnökének megválasztására. 

4. cikkely: A közterület-kezelési igazgatóság aligazgatója meghozza az összes 
szükséges intézkedést azon személyzet kinevezésére, amely a választási plakátokat átveszi az 
igazgatóság (ADP) Kós Károly utca 1. szám alatti székhelyén, a 30-as szobában, 
munkanapokon  8-14 óra között, és még ugyanaznap kifüggesztik a kijelölt helyen.  

5. cikkely:  Jelen rendelet 1. cikkelye értelmében a plakátolóhelyek elosztása 
sorshúzással történik 2014. október 1-jén 14.00 órakor, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
45-ös termében, a jelen rendelet részét képező 3. számú  függeléknek megfelelően.  

6. cikkely: A Helyi Rendőrség megteszi a szükséges intézkedéseket a pannók és 
plakátok épségének megőrzése érdekében. 

7. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásáért felel:  
- a 2,3,4,5, cikkelyért Gheorghiţă Ioan, a közterület-kezelési igazgatóság aligazgatója  
- az 1,5. cikkelyért Angela Roşca, műszaki igazgatóság, tanácsadó 
- a  6. cikkelyért Bretfelean Valentin C-tin, a Helyi Rendőrség ügyvezető igazgatója. 

8. cikkely:  Jelen rendeletet kifüggesztik Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalában, megjelentetik két 
helyi lapban, és közlik a prefektúra intézményével, a Maros megyei választási irodával, a Helyi 
Rendőrséggel és Marosvásárhely municípium rendőrségével. 
 
Ellenjegyzi Dr. Dorin Florea polgármester 
Maria Cioban,  
Marosvásárhely jegyzője 
 
 
 
 



1. sz.  FÜGGELÉK 
Sorszám                Helyszín                                                              Pannók száma  
1.                   Rózsák tere                                                                                    4 
2.                  1848. út (Maros Műv-egy. park)                 4                       

      3.                  Dózsa Gy. utca (1-es Fertőző klinika környéke)                                 4 
4.                  Dózsa Gy. utca (Rekord komplexum)                           4 
5.                 Szabadság u. (Oneşti téri útkereszteződés)                 4 
6.                 Kárpátok sétány 49. szám (kereskedelmi komplexum                         4  
7.      Szabadi út (park)                                                                                  4 
8.    Decebal u.(az Al.I.Cuza líceummal szemben)                                    4 
9.                 Köztársaság tér(park)     4 
10.               Mihai Viteazu u. (ortopédia)                                                  4 
11.               Cutezanţei u. (Gyémánt park)      4 
12.               1918 dec. 1út201-212. sz.(Corina üzlettel szemben)     4 
13.               Pandúrok sétány 94-96. sz. (posta környéke)     4 
14.               Moldova utca (Super park)     4 
 
 
2. sz. FÜGGELÉK 

  A B C 
  D E F 
 
 

3. sz. FÜGGELÉK 
A plakátolóhelyek elosztásának metodológiája  
1. 2014. október 1-jén 14 órakor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 45-ös 

termében, a jelöltek képviselőinek jelenlétében, nyilvános gyűlésen kerül saor a plakátolóhelyek 
kisorsolására. 

2. Mindenik helyszínen az első helyet a helyi hatóság számára tartják fenn, ahova 
a szavazókörzetek székhelyét, számát függesztik ki.  

3. Mindegyik választási pannót a bal felső sarokban számozzák meg, mindegyik 
pannón hat plakátolóhely lesz (A,B,C,D,E,F), a 2-es függelék értelmében. 

4. Tekintve, hogy a 14 helyszín mindegyikén ugyanannyi számú pannó található, 
és figyelembe véve a jelöltek számát, a következőképpen járnak el:  
- kisorsolják a jelöltek helyét (pannó száma és A,B,C,D,E és F pozíció) az 2-től a 

4-es pannóig, az egyes jelöltek által elért hely érvényes lesz mind a 14 helyszínre. 
- A szabadon maradt helyeket mind a 14 helyszínen kisorsolják.  

5. Az átláthatóság, fegyelem és az elosztás betartása érdekében a sorshúzás 
befejezése után a jelöltek mindegyik képviselője kap egy példányt a sorshúzáson készített 
jegyzőkönyvből.  

6. A plakátok kihelyezése érdekében a jelöltek átadási-átvételi jegyzőkönyv 
kíséretében átadják a választási plakátokat a közterület-kezelési igazgatóság (ADP) Kós Károly 
utca 1. szám alatti székhelyén, a 30-as szobában, munkanapokon 8-14 óra között, az 
igazgatóság emberei még ugyanaznap kifüggesztik azokat a kijelölt helyen. 

 
 


