
Judetul Dolj
PRIMAFT.IA COTOFENII DIN FATA

A/|DISPOZITI Anr. loX
privind delimitarea si numerotarea secfiilor de votare in vederea desftqurdrii

referendumului nalional pentru revizuirea Constituliei din data de 6 si 7 octombrie 2018

Primarul comunei Colofenii din Fa!6, judelul Dolj,
AvAnd in vedere:

- referatul secretarului UAT Colofenii din Fa!6 nr.38EIl01.l0.20lB prin care se

propune emiterea unei dispozilii de delimitarc a sectiilor cle votare,
- prevederile Legii nr. 312000 privind organizarca si desfasurarea referendumului,
precum si pentru unele masuri pentru buna organizarc si desfasurare a

referendumului national pentru revizuirea Constitutiei,
- prevederile HG nr. 74312018 privincl aprobarea programului calendaristic aI
referendumului national pentru revtzuireaConstitutiei din 6 si7 octombrie 2018;

Luand in considerare prevederile art.4 din HG nr. 46412018 privind utilizarea
siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul national pentru
revizuirea Constitutiei din 6 s;i7 octombrie 2018, precum si numerotarea si aducerea
la cunostinta publica a sectiilor de votare;

In baza Hotararii Autoritatii Electorale Permanente ff. 1612016 privind
conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de
votare din tara, precum si a sediilor acestora;

In temeiul art.68 , alin,(1) qi art. 115, alin (1), lit. a) din Legeanr.2l5l200l
privind administralia publicd locald ,republicatS, cu modihcdrile gi completdrile
ulterioare:

DISPUN:

Art.l. Se stabiieqte delimitarea si mrmerotarea secfiilor de votare organrzate pe
raza administrativ-teritoriala a comunei Colofenii din Fra!6 in vederea desfasurarii
referendumului nalional pentru revizuirea Constituliei din data de 6 si 7 octombrie
2018 , conform Anexei, parte integranta la prezenta dispozilie.

Art.Z. Prezenta dispozilie se comunicd prin intermediul Secretarului comunei
Colofenii din Fa!6, in termenulprevdzut de lege, Instituliei Prefectului Judelului Do1j,
precum si persoanelor nominalizate sa opereze in Registnrl electoral.
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