ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU-MARE
PRIMARUL COMUNEI CĂMĂRZANA

DISPOZIȚIA nr. 45/2019
privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile secțiilor de votare
din comuna Cămărzana, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, din data 26 Mai 2019
Primarul comunei Cămărzana
Având în vedere:
 Prevederile art. 34 alin.(1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
 Art. 20 alin.(5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente
 Punctul 53 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019,
aprobat prin HG nr. 81/2019;
 Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2019;
 Referatul nr. 1311/17.04.2019 întocmit de secretarul comunei,
În temeiul art. 63 alin. (1) lit. “a” și alin. (2), art. 68 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. „a” şi alin.
(2), art. 117 alin. (1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1.

Art. 2.

În vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din
data de 26.05.2019, secțiile de votare de pe raza comunei Cămărzana se delimitează
și se numerotează astfel :
1. Secţia de votare Cămărzana nr.160 - cu sediul la Primăria comunei
Cămărzana, nr.338, de la nr. 1 la
nr. 410.
2. Secţia de votare Cămărzana nr.161
- cu sediul la Şcoala Gimnazială
Cămărzana, nr.459, de la nr. 411
la nr.768.
Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei și
publicare pe pagina de internet a instituției și se comunică Instituţiei Prefectului
Județului Satu-Mare.
Cămărzana la 17.04.2019
PRIMAR
IONICI Florin-Dumitru

SECRETAR ,
HONCA Cristina-Mariana

