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DISPOZITIE
Nr.52/24. APRILIE 2019
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii
ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE din 26 mai 2019

Primarul comunei Odăile, județul dl. GRAMA TACHE CRISTACHE;
Având in vedere necesitatea vederea desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru
membri din Romania in Parlamentul European, prevederile art.20 aln.(5) din Legea 208/2015(aplicabile
pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membri din Romania in Parlamentul European
potrivit prevederilor art.34 alin.(1) din Legea nr.33/2007 raportate la cele ale art.123 din Legea
nr.208/2015) si ale punctului 53 din Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare
pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European pentru anul 2019 aprobat
Luand in considerare referatul de specialitate nr.827/24,04.2019, intocmit de secretarul cu
atributii delegate al comunei Odaile:
Prevederile art.40(1) din Legea nr.33/2007, privind organizarea si desfasurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile pct.51
din Hotararea Guvernului nr.81/2019 privind aprobarea Programului calanderistic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2019
aprobat prin H.G. nr.81/15.02.2019;
In baza Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind conditiile de aducere la
cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare din tara, precum si a sediilor
acestora;
Conform prevederilor art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
DISPUN :
Art.1. Se stabileste delimitarea si numerotarea sectiilor de votare organizate pe raza
administrativ-teritoriala a COMUNEI ODĂILE, JUDEȚUL BUZĂU in vederea desfasurarii alegerilor
europarlamentare din 26 mai 2019 , în localul ȘCOLII GIMNAZIALE ODĂILE, (Circumscripția nr.10,
secția de votare nr.297, comuna Odăile, județul Buzău).
Art.2.Prezenta dispozitie se comunică prin intermediul Secretarului comunei Odăile, în
termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău , precum si persoanelor
nominalizate sa opereze in Registrul electoral.
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