
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA 

Nr. 47 din 23.02.2015 

privind  delimitarea  si stabilirea sediilor secţiilor de votare din comuna Dumbrava Roşie  

 

                                                            IOAN GRĂDINARU 

PRIMAR AL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ; 

 Având în vedere prevederile art.18 alin.(2) , alin.(5) si alin.(6)  din Legea nr . 35 din 13 

martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind  Statutul 

aleşilor locali ,cu modificarile si completarile ulterioare; 

Văzând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.4/05.02.2014 

privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii  nr. 33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European ,precum şi 

unele măsuri pentru buna organizare  şi desfăşurare a alegerilor pentru  Parlamentul European 

din anul 2014; 

Tinând cont de adresa Autorităţii Electorale Permanente nr.106 din 03.02.2015 ,prin 

care ni se aduce la cunoştinţă schimbarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitare de 

stat; 

Văzând referatul nr.2422 din 24.02.2014 întocmit de secretarul comunei referitor la 

obligativitatea delimitării secţiilor de votare,precum şi la stabilirea sediilor acestora; 

 În temeiul dispoziţiilor  art. 63 alin(1) lit.,,a" şi alin.(2) , art.64 alin.(1) art.68 alin.(1) si 

art 115 alin.(1)  lit.,,a"din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 

modificările si completările ulterioare;. 

 

D I S P U N: 

 

 Art. 1  Delimitarea unui număr de 6 secţii de votare pe teritoriul comunei Dumbrava 

Roşie,precum şi stabilirea sediului acestora,conform Anexei ,ce face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

 Art.2   La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Dispoziţia Primarului nr. 111 

din 15.04.2014. 

 Art. 3 Secretarul unităţii administrativ teritoriale va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prezentei dispoziţii prin afişare şi o va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate 

 

 

 

         PRIMAR, 

                        IOAN GRĂDINARU 

                                                                               

 

                         Avizat pentru legalitate, 

                                                                                               Secretar, 

                                                                                 ELENA   CHIRITESCU 

 

 
R/P/Elena Chiritescu 

4ex./24.02.2015 

Dosar:Dispoziţii primar 

Dosar  alegeri  


