PRIMARIA COTOFENII DIN FATA
|udet_g_l Dotj

DrsPozrTrA

Nr. 203

privind delimitarea si numerotarea sec{iilor de
votare in vederea desfdqurdrii
alegerilor pentru alegerea preqedintelui Rorndniei

Primarul comunei colofenii din F-a!d, judelur Dorf
AvAnd in vedere;
- referatul secretarului general al uAT co{ofenii din Fala nr.4454din 11.10.
2019 prin care se solicitd delimitarea si numerotarea
secliilor de votare

in

vederea

desfbqurdrii alegerilor pentru alegerea Preqedintelui
Romaniei in anul 2019,
- prevederile art' 10 din Legea Nr. 37012004 pentru alegerea presedintelgi
Romaniei, republic atd,, cu modifi cdrile qi completdrile
ulterioare,

- art' 20, alin.(5) din Legea ff.

20812015,

ulterioare,

cu modificarile si completarile

-

prevederile pct. 67 din programur calendaristic
pentru realizarea actiunilor
necesare pentru alegerea presedintelui Romaniei
in anul 2019, aprobat prin HG nr.

630t20r9;

rnbaza Hotararii Autoritatii Erectorale permanente
nr. 1612016 privind conditiile
de aducere la cunostinta publica a delimitarii
si numerotarii sectiilor de votare din tara"
precum si a sediilor acestora;
in temeiul prevederilor art. 196, alin.(l), lit. b) din OUG
nr. 5712019 privincl
Codul administrativ.

DISPUNE:

Art'l'

Se stabileqte delimitarea

si numerotarea secliilor de votare organizate pe
taza administrativ-teritoriala a comunei colofenii
din Fald in vederea desfasurarii
alegerilor pentru alegerea Preqedintelui Romaniei
in anul 2019, conform Anexei, parte

integranta la prezenta dispozilie.
Art'2' Ptezenta dispozilie se comunicd prin intermediul
secretarului gener al ar
UAT colofenii din Fa!a, in termenul prevdzut de lege, Irrstituliei prefectului
Judelului
Dolj' Autoritatii Electorale Permanente Biroul
Judetean
Dolj qi va adus6 la cunostintd
publicd.

f)atd azi 17.10.2019

PRIMAR,
Jr. C. CAR

Contrasemnea
ntru legalitate,
Secretar
I,
Nutu Elulra -C
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*Numerotarea
secfiilor de votare poate suferi modificdri.
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