ta

ROMANIA

JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA

DISPOZIT lA

nr.240
din 28.09.2018
privind aducerea la cunogtinft publici a delimitdrii 9i numerotirii sectiilor de votare in
vederea organizirii gidesfigurlrii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei
din 6 9i 7 octombrie 2018
.
Tin6nd cont de prevederile.
H.G. nr.74312018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului
nalional pentru revizuirea Constitutiei din 6 gi 7 octombrie 2018,
- aft.2 gi art. 4 din HotdrArea Autoritdlii Electorale Permanente nr.46412018 privind
utilizarea siglei Centener pe listele electorale folosite la referendumul national pentru revizuirea
Constitutiei din 6 9i 7 octombrie 2018, precum gi numerotarea 9i aducerea la cunogtintd publicd a
sectiilor de votare,
- art. 20 alin. (1) din Legea nr. 208120'15 privind alegerea Senatului gi a Camerei

-

Deputatilor, precum gi pentru organizarea 9i functionarea Autoritdtii Electorale Permanente, cu
modificdrile gi completirile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.68 alin.(1) gi art. 115 alin. (1), lit. a) din Legea
administratiei publice locale nr.21512001, republicatd 1, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
Primarul comunei Jelchea

DISPUNE:

Art.1. Se aduce la cunoqtintd publici a delimitirii 9i numerotdrii sectiilor de votare in
'
vederea organizdriigidesfdgurdrii referendumului national pentru revizuirea Constitutieidin 6 gi 7
octombrie 2018 conform comunicdrii primarilor prin intermediul Registrului electoral
Nr.

crt.
1

2.
3
4.

NUMAR SECTTE
DE VOTARE
633
634
635
636

LOCALITATEA
TETCHEA
SUBPIATRA
TELECHIU
HOTAR

:

sEDruL sEcTtEr DE VOTARE
Cimin cultural,
Cdmin cultural.
Cimin cultural.
Cdmin cultural.

Tetchea nr. 90
Suboiatrd nr. 79

Telechiu nr.121
Hotar nr. 68/4

Art2. Aducerea la cunogtinti publici a delimitirii 9i a numerotiriifiecirei seclii de votare,
precum gi a sediilor acestora se realizeazi, incepAnd cu data prezentei dispozilii, prin urmdtoarele
modalitdli:
a) prin afigare pe site-ul primiriei, inclusiv a prezenteidispozitii ;
b) prin publicalii afigate la sediul primdriei, la sediile altor institufii publice locale gi in alte
locuri publice frecventate de cdtre cetdteni;
c) prin publicatii afigate la sediile sectiilor de votare.
Art 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteazd consilierul din cadrul
compartimentului relalii cu publicul din aparatul de specialitate
Art4. Prezenta dispozitie se comunici cu :
- Institutia Prefectului
Bihor;
- compartimentul
- Dosar alegeri.

-

PRIMAR,
Drimbea

#
025913447 04i 3114995:

F

AVIZAT LEGALITATEA.
SECRETAR,

ax:025913447 04

e-mail:primaria.tetchea@cjbihor.ro; registratura@tetchea.ro; Web: www.tetchea.ro

