ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA
COMUNEI STEFESTI
PRIMAR
DISPOZITIE
cu privire la delimitarea sectiilor de votare

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr.3312007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru
Parlamentul European cu modificarile si completarile ulterioare ;

-

Ordonanta de Urgenta w.612019 privind unele masuri pentru organizarea si

desfasurarea alegerilor pentru membrii Romaniei in Parlamentul European din anul 2019;

- H.G.nr.8l12079 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in anul
2019;
- Prevederile art.20 alin (3) din Legea rc.20812015, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul Legii nr. 21512001- Legea privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare ,
Tabaras Vasile

* primarul comunei

Stefesti emite prezenta dispozitie:

Art.unic. Sediile si delimitarea sectiilor de votare de pe teritoriul comunei Stefesti,
pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 26 mai
2019 ,se stabilesc dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.

Sediul sectiei de votare

Delimitarea sectiilor de votare
Satul Stefesti,in intregime, si satul Scurtesti

Scoala generala cu clasele I-VIII din
satul Stefesti, comuna Stefesti

de la casa nr.1

la

casa nr.1l1(Filip

Mihai),de la casa nr.205 (Musa Maria), la
casa nr.227 (Ursaru Valerica) si de la casa
nr-341 (Lupu Elena), la casa nr.402A
(Diaconu Danut).

Gradinita de copii din satul Scurtesti
,comuna Stefesti

Sat Scurtesti de la casa nr.112 (Militaru
Constantin), la casa nr. 204 (Militaru I.

la casa w.228 (Stefan I.
la casa nr.340 (Tabaras V.

Vasile), de
Gheorghe)

Gheorghe) si satul Tirsoreni ,in intregime..

Av izat p entru

le gal

itate,

Secretar,
Adina Mariar& Mihalcea

STEFESTI: 23.04.2019
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Anexi dispozi{ie primar nr.36123
ALEGERILA PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
DIN DATA DT,26 MAI 2019
Delimitdrile sectiilor de votare din
limitare sectie de votare
Comp./sat $.rter5**/numdr
ini strativ/b loc/descriere

URTE$TI
DE COPII,loc.
iSCURTE$TI

IMNAZIAI-A
TEFESTI,loc.
E$Tr

numerele din intervalul nr. 112 ; nt.228 -340;

toate numerele din intervalul nr. 1 -111;
nr. 205 -227 ; nr. 341 -4024;

