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DISPOZITIA NR.I04
Privind: delimitare seetii de votare in comuns Daesti, judetul Valeea, in vederea

organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din data de
26.05.2019

OLARU CIPRIAN, viceprimar cu atributii de primar al comunei Daesti, judetul Valcea;
Avand in vedere:

- referatul nr. 2181124.01.2019 al secretarului comunei Daesti, judetul Valcea prin care se
propune emiterea unei dispozitii cu privire la delirnitarea sectiilor de votare in vederea
organizarii alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din data de
26.05.2019

- Luand in considerare prevederile HG nr. 81/2019 privind aprobarea pro gramu lui
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in
Parlamentul European in anul 2019

- In conformitate cu art. nr. 40 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, republicata, cu modificarile si completarile uIterioare;

In temeiul dispozitiilor art.68 alin.1, din Legea nr.21512001 priivnd administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. - Se delirniteaza si se numeroteaza sectiile de votare in vederea desfasurarii
alegerilor pentru membrii din Romania, in Parlamentul European, conform anexei care face
parte integranta din prezenta.

Art.2. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediile
birourilor electorale ale sectiilor de votare, in locurile special amenajate pentru afisaj electoral,
in aIte locuri publice. .

Art.3. - Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Daesti:
. Institutiei Prefectului- Judetul Valcea; - Primarului comunei Daesti

Daesti 24.04.2019

Avizat pentru legalitate,
Secretar

Dogaru Camelia Felicia
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Anexa dispozitie primar
Ale$eri pentru Parlamentul European, 2019
Deliinitarile sectiilor de votare din DAESTI

Nr. sv* Sediul sv
Delimitare sectie de votare

Loc. Como.zsat ao. Artera **/nurnar administrativ/bloc/descriere

204 Scoala Pts¥i, loco DARSTI integral
DAB I

Scoala Generala cu clasele
SANBOTIN

integral205 I - IV ~Sinbotin, loco
SANBOTIN .

206 Scoala FedeIS~iu, loco FEDELESOIU integral
FEDELE OID

207 Scoala..BabU;~lti, loco BABUESTI integral
BABUE TI

*Numerotarea sectiilor de votare poate sufe~i modificari, .
** Arterele care au (DIR) sunt artere care au fost desfiintate sau redenumite.
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