ROMANIA
COMUNA WLTURE$TI
JITDETUL ARGE$

DISPOZITTA NR. 162
Privind delimitarea, numeroiarea li stabilirea sediilor sec{iilor de votare pentru
Referendumul nafional - revizuirea Constitufiei din 6 qi 7 octombrie 2018

Primarul comunei Vultureqti, iudeful Argeq
AvAnd in vedere:
Prevederile art. 18 alin.(2) din Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind
organizarea Si deffisurareo referendumului, cumodificdrile qi complet6rile ulterioare;
Hotdrdrea Autoritatii Electorale Permanente m. 464 din 24 septembrie 2018
privind utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul nalional
pentru revizairea Constitufiei din 6 qi 7 octombrie 201-8, precum 9i numerotarea 9i
aducerea la cunoqtinf6 publicl a secliilor de votare;
Hotdrdrea ff. 743 din 18 septembrie 20LB privind aprobarea Programului
calendaristic al referenduqului nalional pentru revizuirea Constituliei din 6 qi 7
octombrie 2018;
in baza art. 63 alin. (1) lit. ,,€I" $i alin. 2 din Legea nr. 21512001 privind
administralia publici 1ocal6, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

in temeiul art.68 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. ,,a",alin. (2), (5) qi
(7) din Legea nr. 2l5l2}Ol, privind administralia publicd localS, cu modific6rile $i
completdrile ulterioare

;

DISPUNF:

Art.1 Delimitarea, numerotarea qi stabilirea sediile sec{iilor de votare pentru
Referendumul nalional - revizuirea Constituliei din 6 Si 7 octombrie 20L8,la nivelul
comunei Vulturesti sunt cele prevdzute in anexa ce face parte integrantd din prezenta
dispozilie.

Art.2 Primarul comuneiVulturesti prin aparatul de specialitate va aduce la
cunoqtinla alegdtorilor din comuna Vulturesti delimitarea qi stabilirea sediilor secliilor de
votare prevdzute in Anexd prin:
- Afiqare pe site-ul Primdriei comunei Vulturesti
- Afigare la Avizierul Prim6riei comunei Vulturesti
Art.3 Secretarul delegat al comunei Vulturesti va comunica prezenta dispozilie
Autoritdtii Electorale Permanente - Biroul Judefean Argeq, Postului de Polilie Vulturesti
pentru informare qi Instituliei Prefectului - Judeful Argeg in vederea exercitdrii
controlului de legalitate.
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ANEXA LA DISPOZITIA NR.

162

I

01.10.2018

Delimitirile secliilor de votare din VULTURESTI
Nr. sv* lediul sv

Delimitare secfie de votare
Loc. Comp.lsat ap.

Arter[**/numir
ldministrativ/bloc/descriere

i18

lrimiria Vulturegti, TULTURE$TI
oc. VULTURE$TI

;19

\lr. 141
ldminul Cultural

integra!

rAnztgrr

SArzegti, loc.

integraf

lAnzugrr Nr.292
t20

icoala Primari
Huluba,loc.
HULUBA Nr.41

I-IULUBA

integral;
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