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ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA SCOARTA
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.118 din 09.11.2016

PRIWND: delimitarea sec{iilor de votare pentru alegerea Senatului gi a Camerei Deputa}ilor din
11 decembrie 2016 in Comuna Scoaria, Judelul Gorj;

Primarul Comunei Scoarla, d-ul Stamatoiu Ion-Grigore
AvAnd ?n vedere :

o art.37 , art. 120 alin.( i ) si art. I 2 I alin.l l ) si alin.(2,) din Constitutia Romaniei republicata;

o prevederile ar1.20, alin.(5) din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei "

Deputalilor,precum gi pentru organizarea qi funclionarea AutoritAlii Electorale Permanente;

o pc.95 din anexa ia H.Gv. nr.635/2016 pentru aprobarea Calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alesilor locale din anul 2016, aprobat prin Hotararea

Guvemului Romaniei nr. 52/2016.

In temeiul tlispozitiilor art. 68 alin. (l) si ale art. II5 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 215/23 aprilie
2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l Se delimiteazd si numeroteazd secliile de votare in Comuna Scoar[a, Judelul

stabilesc sediile acestora pentru alegerea Senatului qi a Camerei Deputa{ilor din
decembrie 2016 conform anexei, care face parte integrantd din prezenta dispozi{ie;
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Art.2 Impohiva prezentei dispoziJii se poate face contestalie, de cei intresali in condiliile Legii
Contenciosului Adminishativ n. 55412004 cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Art. 3 Prezenta dispozilie va fi adusd la cuno$tiinp publicd prin afigare qi prin publicare pe site-

web: www.primariascoarta.ro gi va fi comunicatd Instituliei Prefectului Judelului Gorj qi AutoritAlii
Electorale Permenente;

Avize azd pentr u legalitate,
Secretar - Jr. Sucqb Ion Alin,
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