
COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind derimitarea ;i numerotarea secliilor de volare pentru alegerea

Pre;edintelui Romdniei tn anul 201 9

Ec.BEREgOAE pAVEL, primar al Comunei GHERAE$TI, Judelul Neaml.
Avand in vedere prevederile :

- art' l0 din l'egea nr. 370/2004 pentru alegerea Pre;edintelui RomAniei, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
- art' 20, alin' 5 din Legea nr. 2ogl2ol5, privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputalilor, precum $ipentru organizarea gi func{ionarea Autoritalii Electorale Permanente, cu modificdrile gi completdrile
u lterioare;
- pct' 67 din Hotdrdrea Guvernului nr.630127.08.2019 privind aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acliunilor necesare pentru aregerea pregedinterui Rom6niei in unuizotq;
- adresa Instituliei Prelectului - Judelul Neam,t nr. 15.2.99107 .10.2019, inregistrati la primaria Comunei
Cherdegti la nr. 9857/09. 10.2019;

temeiul dispoziliilor art. lg6, alin. l, lit. a, din ordonanla de Urgen{a nr. 57103.07.201g,privind Codul Administrativ;

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

DISPUN:

. ^. A1:l -S. delimiteazd gi se numeroteazd secliile de votare, din comuna Gherdegti, in vederea
desfEquririi alegerilor pentru alegerea presedinterui Romaniei in onut 2019, dup6cum u*mea.d:

SECTIA DE vorARE nr.282 - cu sediul ra gcoala Gimnaziara, comuna Gherde$ti, unde vor
vota alegdtorii din satul Gherdegti, de la litera A p6ni lalitera C inclusiv;

SECTIA DE vorARE ry.283 - cu sediul ra gcoala Gimnaziard, comuna Gherie$ti, unde vor
vota alegdtorii din satul Cherdegti, de la litera D pAnd la litera H inclusiv;

SECTIA DE VOTARE nr. 284 - cu sediul Ia gcoala Gimnaziaia, comuna Gheraegti Gher6egri,
unde vor vota alegdtorii din satur Gheriegti, de la ritera I p6n[ ra ritera Z inclusiv;

SECTIA DE VOTARE nr. 285- cu sediul la $coala Primard din satul Cherdeqtii Noi, unde vor
vota to(i alegAtorii din satul Cher[egtii Noi;

SECTIA DE VOTARE nr.286- cu sediul
alegitorii din satul Telcani.

la $coala Primard din satul Telcani, unde vor vota toti

Art'2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor, instituliilor gi
autoritatilor interesate.

I'RIMA R,

Nr. 282
Din 09. I 0.201 9 Avizat pentru legalitate,

Secretar,
PSldnceanu Marce.la
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