ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA STOENESTI
PRIMAR
Comuna Stoenesti,str.Primariei nr.2,jud.Olt,tel./fax.:0249-531.017,e-mail:primariastoenesti@ymail.com
Nr.165/27.09.2018

DISPOZITIE

REFERITOR LA:delimitarea ,numerotarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor
acestora , in vederea organizarii si desfasurarii referendumului local Olt din 6 si 7 octombrie
2018.







PRIMARUL COMUNEI STOENESTI:
Avand in vedere:
Referatul nr.2385/27.09.2018 intocmit de compartimentul secretariat prin care se
propune delimitarea si numerotarea sectiilor de votare precum si stabilirea sediilor
acestora, din comuna Stoenesti in vederea organizarii si desfasurarii referendumului
local Olt;
Prevederile art.18 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului,cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile H.G. nr.743/2018aprobarea Programului calendaristic al referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
In temeiul art. 63 alin.(2) lit.a) , art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;

DISPUNE

Art.1.Se delimiteaza , se numeroteaza sectiile de votare si se stabiliesc
sediile acestora ,in comuna Stoenesti judetul Olt ,in vederea organizarii si desfasurarii
referendumului local Olt,la scutinul din 6 si 7 octombrie 2018,conform anexei care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Prezenta dispozitie va fi publicata in vederea aducerii la cunostinta publica pe
site-ul Primariei www.primariastoenestiolt.ro,la avizierul Primariei si se comunica Institutiei
Prefectului Judetului Olt.

PRIMAR
Prof.DAMIAN ALEXANDRU
In temeiul art.117 lit.a) din Legea nr.215/2001
Avizam pentru legalitate
Secretar UAT
Jr.MIHALE LAURA-MIRELA
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DISPOZITIE
REFERITOR LA:delimitarea si numerotarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor
acestora, in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru revizuirea
Constitutiei,din 6 si 7 octombrie 2018.








PRIMARUL COMUNEI STOENESTI:
Avand in vedere:
Referatul nr.2385/27.09.2018 intocmit de compartimentul secretariat prin care se
propune delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Stoenesti si
stabilirea sediilor acestora, in vederea organizarii si desfasurarii referendumului
national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018;
Prevederile art.18 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului,cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile pct.13 din Anexa la H.G. nr.743/2018 pentru aprobarea Programului
calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7
octombrie 2018;
In temeiul art. 63 alin.(2) lit.a) , art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare;
DISPUNE

Art.1.Se delimiteaza , se numeroteaza sectiile de votare si se stabiliesc sediile
acestora ,in comuna Stoenesti judetul Olt
,in vederea organizarii si desfasurarii
referendumului national pentru revizuirea Constitutiei,la scutinul din 6 si 7 octombrie
2018,conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2.Prezenta dispozitie va fi publicata in vederea aducerii la cunostinta publica pe
site-ul Primariei www.primariastoenestiolt.ro,la avizierul Primariei si se comunica Institutiei
Prefectului Judetului Olt.

PRIMAR
Prof.DAMIAN ALEXANDRU
In temeiul art.117 lit.a) din Legea nr.215/2001
Avizam pentru legalitate
Secretar UAT
Jr.MIHALE LAURA-MIRELA

