
ROMANIA
JUDETUT. NEAMI'

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DlsPoztTtE
privind actualizoreu delimildrii;i numerotdrii secliilor de votare pentru alegerea

Pre;edinlelui Rominiei in anul 2019

Ec.BERE$OAE PAVEt.. Primar al Comunci UHFRAESTI. Judclul Ncam1.
Avand in vedere prevederile :

- art. l0 din Legea nr. 37012004 pentru alegerea l)regedintelui Romdniei. republicata. cLr rnodificarile 5i

corr pletirile u lterioare:
- art. 20, alin. 5 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului ;i a Camerei Dcputalilor. prt'cunr ;i
pentru organizarca gi f-unc,tionarea Autoritetii Electorale Permanente. cu modificdrile qi completdrile
u lterioare;
- pct.67 din Ilotirdrea Guvernului nr. 630/27.08.2019 privind aprobarea Prograrnului calcndaristic
pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea Pregedintelui Rominiei in anul 2019:
- adresa lnstitutiei Pret'ectului Judelul Neaml nr. 15.299/07.10.2019. inrcgistrata la I)rimiria C'omunr-i

Cheraegti la nr. 9857/09. 10.20 l9:
- Registrul Secliilor de Votare actualizat. confbrm datclor Autoritalii [:lectorale Pern']anente:

In temeiul dispoziliilor art. 196, alin. l, lit. a. din Ordonanla de [Jrgen[d nr. 57/03.07.2019.
priv ind Codul Adm in istrat iv;

DISPUN:

Art.l. Se actualizeazd delimitarea $i se numeroteazd secliile de votare, din comuna GherAe;ti. in
vederea deslhqurlrii alegerilor pentru alegerea Pre;edintelui Rom1niei in anul 2019, dupi cum

urmeaz[:
SECTIA DE VOTARE nr. 284 - cu sediul la $coala Gimnazial6,

vota alegAtorii din satul Gherieqti, de la litera A pdni la litera C inclusivt
SECTIA DE VOTARE nr.285 - cu sediul la $coala Gimnaziald,

vota aleg[torii din satul Gherieqti, de la litera D pAni la litera H inclusivl
SECTIA DE VOTARE nr.286 - cu sediul Ia $coala Gimnazial6, comuna Gherde$ti Gherae$ti,

unde vor vota alegetorii din satul Cherieqti, de la litera I pAnn la litera Z inclusiv;
SECTIA DE VOTARE nr.287- cu sediul la $coala Primartr din satul Gherae$tii Noi, unde vor

vota toli alegAtorii din satul CherdeEtii Noi;
SECTIA DE VOTARE nr. 288- cu sediul la $coala Primard din satul Telcani. unde vor vota toti

aleg[torii din satul Te{cani.
Art.2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor, instituliilor 9i

autoritalilor interesate.
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comuna Gher6egli. unde vor

comuna Cher6eqti, unde vor

Avizat pentru legalitate,
Secretar.

PilSnceanu Marcelg4
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