ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA RADESTI
PRIMAR
Dispozitia Nr. 116/01.10.2018

privind delimitarea sectiilor de votare pe raza comunei Radesti ,pentru referendumul
na!ional pentru revizuirea Constitu!iei din 6 - 7 octombrie 2018

Primarul comunei Radesti, jud.Alba
Avand in vedere:
- prevederile art.20 alin. (1) - (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului ~i a
Camerei Deputatilor, precum ~i pentru organizarea ~i funqionarea AutoriHltii Electorale
permanente, cu modifidlrile ~i completarile ulterioare;
- prevederile art. 18 alin.(2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ~i des:fa~urarea
referendumului, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
- prevederile OUG nr. 86 din 18 septembrie 2018 privind modificarea ~i completarea Legii
nr. 3/2000 privind organizarea 9i des:fa~urarea referendumului, precum ~i pentru unele
mas uri pentru buna organizare ~i des:fa 9urare a referendumului national pentru revizuirea
Constitutiei;
- prevederile H.G. nr. 743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Programului
calendaristic al referendumului national pentru revizuirea Constitutiei;
- prevederile H.G. nr. 744 din 18 septembrie 2018 privind stabilirea masurilor tehnico
organizatorice, a bugetului ~i a cheltuielilor necesare pentru bun a organizare 9i des:fa~urare
a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 9i 7 octombrie 2018
In temeiul art. 64 alin.(l) ~i 68 alin.(l) din Legea nr.215/200 1 privind administra!ia
publica local a, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
DIS PUN E:
Art.1 Pentru organizarea ~i des:fa~urarea referendumului na!ional pentru revizuirea
Constitu!iei din 6 - 7 octombrie 2018, delimitarea sec!iilor de votare ~i sediul acestora pe
raza comunei Radesti , se stabile~te conform anexei parte integranta din prezenta
dispozi!ie.
Art.2 Cu drept de contesta!ie la instan!a de contencios administrativ competenta
potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozi!ii se incredin!eaza primarul
comunei Radesti
Prezenta dispozi!ie se comunica:
Institu!iei Prefectului - jude!ul Alba;
Primarului com.Radesti;
Se afi~eaza la sediul Primariei com.Radesti 9i la sediile Sectiilor de votare de pe raza
comunei Radesti
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Anexa la Dispoziiia Primarului com .Radesti nr. 116 din 01.10.2018
Referendum pentru modificarea constitutiei
Delimitarile seqiilor de votare din comuna Radesti

Nr. sectie de
votare

Sediul sectiei de votare

Adresa Sectie de votare

Localitati component

349

CAMIN CULTURAL RADESTI

Sat.Radesti,
com.Radesti, nr. 62,

RADESTI

jud .Alba
350

SCOALA PRIMARA LEORINT

Sat. Leorint,

LEORINT

com .Radesti, nr. 25,
jud.Alba
351

SCOALA PRIMARA

Sat.Mescreac,
com.Radesti, nr. 125,

MESCREAC
SOIMUS

jud.Alba
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