ROMANIA
JUDETUL SIBIU
Comuna AXENTE SEVER
. PRIMAR

DISPOZITIA Xr./.,7 lZOt g
privind delimitarea qi numerotarea sec{iilor de votare din Comuna Axente Sever, Jude{ul
Sibiu, in vederea organizarii si desfiqurlrii hlegerilor pentru
Preqedintele Rom6niei in anul 2019
Primarul comunei Axente Sever, jude{ul Sibiu, domnul Marius Grecu,
Avdnd in vedere prevederile aft.20 alin.(5) din Legea nr. Z0Bl20l5 privind alegerea
Senatului qi a Camerei Deputafilor, precum qi pentru organizarea qi funcfionarea Autoritdfii
Electorale Permanente, cu modificarile qi completdrile ulterioare, pct. 61 din Anexa la HG nr.
63012019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru reahzarea acfiunilor necesare pentru
alegerea PreEedintelui Romdniei in anul 2019, art.10 din Legea nr.31012004, republicatd, cu
modiflcdrile qi completarile ulterioare, art.20 alin.(5) Ei art.l2o din Legea nr.20812015 cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, art.8 lit.c) din HG nr.63112019 privind stabilirea mdsurilor
pentru buna organizare qi desfEqurare a alegerilor pentru Pregedintele Rominiei din anul 2019 qi
prevederile Hotdr6rii Autoritdlii Electorale Permanente nr.1 612016 privind condiliile de aducere la
cunoqtinfd publici a delimitdrii ;i a numerotdrii secfiilor de votare din !ar[, precum gi sediile
acestora;

In temeiul prevederilor art. 155 alin.(2) lit. b), ale art. 196 alin.
alin.(l) lit. a) din OUG nr.5112019 privind codul administrativ,

(l) lit. b) si ale art.243

DISPUNE:
Art.l. Se delimiteazd qi se numeroteazd sec{iile de votare din Comuna Axente Sever,
Judeful Sibiu, in vederea organizarii si desftquririi alegerilor pentru Pregedintelq Romdniei, in
anul 2019, conform anexei care face parle integrantd din prezenta'Dispozilie.
Art.z. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insSrcineazdPrimarul Comunei
Axente Sever.
Art.3. Prezenta dispozilie se comunicS, prin grija secretarului comunei Axente Sever:
Instituliei Prefectului-Judelul Sibiu; Primarului Comunei Axente Sever; Dosar; Afiqare pe site-ul
Primdriei.
Emisi in Axente Sever u .Q.8,.{9.:*9.1.7
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Alegeri Pre-sedintele Rominiei, anul 2019
Delimit[rile secliilor de votare din comuna AXENTE sEvER

svx

,Nr.

Sediul sv

:

229

Delimitare sec(ie de votare
Loc.Comp./sat Arterd**/numdr
ap.

administrat iv/bloc/descriere

CAMrN
AGARBICIU
CULTURAL, loc.

Acingtctu

I

I
230 CAMIN

integral;

SOALA

CULTURAL, loc.
I

23t

$OALA
gcoALA

integral;

AXENTE SEVER

GIMNAZIALA

AXENTE
SEVER, loc.

toate numerele din intervalul nr.
461 -100.

I -199; nr.

AXENTE SEVER
,Nr.3l7

I
232

SALA DE
FESTIVITATI,
loc. AXENTE
iSPVEn Nr. 301

AXENTE SEVER
toate numerele din intervalul nr.200 _466;
I
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