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PRIMARIA COMUNEI SCHITU GOLE$TI
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PRIMARUL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

DISPOZITIA
Nr. 172

( privind delimitarea ;i numerotarea sec(iilor de votare precum ;i stubilirea sediilor acestora,

in comuna Schitu Gole;ti, judelul Arge;, in vederea organizdrii ;i desJdEurdrii alegerilor
pentru membrii din RomAniatn Parlamentul European din anul2019)

Primarul comunei Schitu GoleEti , judeful Argeg;
AvAnd in vedere:
- adresa nr. 10385127 .03.2019 a Institufiei Prefectului - jude{ul Argeq;

- Programul calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare pentru alegerea membrilor din

RomAnia in Parlamentul European in anul 2019, aprobat prin HG nr. 8Il 2019;
- prevederile art. 14 alin.(4) din OUG nr.612019 privind unele m[suri pentru buna organizare qi

desftgurare a alegerilor pentru membrii din Romdnia in Parlamentul European din anuJ2019;

i : prevederile Legii nr.33 I 2OO7 privind organizarea gi desflqurarea alegerilor pentru Parlamentul

European, republicati, cu modificSrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.20812075 privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputa(ilor, precum 9i

pentru organizarea qi funcfionarea Autoritdlii Electorale Permanente, cu modificdrile 9i completlrile
ulterioare;

in temeiul dispozifiilor art. 63 alin. (1) lit.a) qi alin. (2) precum gi ale art. 68 alin. (1) din Legea

nr. 215 I 2OOl privind administralia publicd local6, republicat[, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 - Se delimiteuzd, numeroteazd secliile de votare Ei se stabilesc sediile acesloru, tn comuna

Schitu GoleEti, jutlelul Arge;, in vederea organizdrii gi desfrgur[rii alegerilor pentru membrii din
Romdnia in Parlamentul European din anul 2019, conform anexei care face parte integrantd
din prezenta dispozilie.

Art.z - Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtinfa publicd prin afigare gi publicare pe site-ul
institu,tiei la adresa rynnv.schitugolesti.ro qi va fi comunicati prin grija secretarului comunei Schitu Goleqti,

Instituliei Prefectului - judelul Argeg qi Autoritdlii Electorale Permanente - Biroul Judefean Argeq . .

Data azi 22,04.2019

Primar,
Vasile - Tudorel MIRITA

Avixat,
Secretar,
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Anexd la Dispozilio Primorului comunei Schitu Gole;ti nr. 172 din 22.04.2019

Alegerile pentru alegereo menfirilor clin RomAniu itt Purhmentul European din anul 2019

Delimitcirile sec(iilor de voture din comunu Schitu GoleEti, iudelul Arge;

Nr.
secliei

,de
votare

Sediul secliei de
votore

Delimitare sectie de votare
Loc. comp. / sat

ap.
Arterd / numdr administrativ / bloc /

descriere

459 $coala cu clasele
V-V[I L[zireqti,loc.

lAzAnr;u

LAZARESTI toate numerele din intervalul nr.l-
10; nr. 604-622;

SCHITU
GOLESTI

Integral;

COSTITA Integral;
460 Grldini{a Valea

Pechii,
loc. VALEA PECHII

VALEA PECHII integral;
LOTURI integral;

461 Cimin Cultural
Lizlregti,loc.
rAzAnrsrr

BURNESTI intesrall
LAZARESTI toate numerele din intervalul nr. 11

{03;


