
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZTTIE
privind delimitarea Ei numerotarea secliilor de votare

pentru alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul European din anul 2019,
in Comuna Gherde;ti, judelul Neaml,

Ec.BERE$OAE PAVEL, Primar al Comunei GHERAE$TI, Judelul Neam1.
Avand in vedere prevederile :

- art.34, alin. I din Legea nr. 33/2007 privind organizarea qi desfEqurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, republicati cu modific[rile 9i complet6rile ulterioare;
- art. 20 din Legea nr. 20812015, privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputalilor, precum qi pentru
organizarea qi funclionarea Autorite!ii Electorale Permanente, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- adresa Instituliei Prefectului - Jude{ul Neaml nr. 6.488123.04.2019, inregistratd la Primdria Comunei
Gherdeqti la nr. 3982125.04.20 19 ;

In temeiul dispozililor art. 68, qi art. ll5al. l, lit. adin Legeanr.215 12001 privind administralia
publicd locali, republicatl, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

DISPUN:

Art.l. Se delimiteazd qi se numeroteazl secliile de votare in vederea desf6qur6rii alegerilor pentru

alegerea membrilor din Romdnia in Parlamentul European din anul 2019,, dupd cum urmeaz6:

SECTIA DE VOTARE nr.282 - cu sediul la $coala GimnazialS, comuna Gher6egti, unde vor
vota locuitorii din satul Gherlegti, de la litera A pdnd la litera C inclusiv;

SECTIA DE VOTARE nr.283 - cu sediul la $coala Gimnaziali, comuna Cherde$ti, unde vor
vota locuitorii din satul Gherdeqti, de la litera D pdnd la litera H inclusiv;

SECTIA DE VOTARE nr.284 - cu sediul la $coala Gimnaziald, comuna Cherdeqti Cherdegti,

unde vor vota locuitorii din satul Gheriegti, de la litera t p0nn la litera Z inclusiv;
SECTIA DE VOTARE nr. 285- cu sediul la $coala Primard din satul Gherdeqtii Noi, unde vor

vota toti locuitorii satului Gher6eqtii Noi;
SECTIA DE VOTARE nr. 286- cu sediul la $coala Primarl din satul Telcani, unde vor vota toti

locuitorii satului Telcani.
Art.2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor, instituliilor gi

autorit6lilor interesate.

Nr. 143

Din 24.04.2019 Avizat pentru legalitate,
Secretar. .21

Pdl6nceanu rvtarcetful
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