ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA SOARS
JUDEŢUL BRAŞOV
Comuna Soars.

judeţul Braşov; cod fiscal 4384621

Tel./Fax:.

0268285440,

DISPOZIŢIA NR. 180
Din 07.11.2016
cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişai electoral in Comuna Soars
pentru alegerile pentru Senatul si Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016
Primarul comunei Şoarş,
In conformitate cu prevederile art.20 alin.5 si art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, republicata,
Având in vedere:
- HG nr. 634 din 31 august 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2016,
-HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 august 2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
In temeiul prevederilor art.63 alin.l lit.a coroborat cu alin.2 al aceluiaşi articol . art.68 alin. I şi
art. 115 alin.l lit.a din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala,
DISPUNE

pentru
1.
2.
3.
4.
5.

A rt.l Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral in vederea desfăşurării alegerilor
Senatul si Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016 după cum urrmcaza:
Soars -avizier Primăria Soars, Soars nr. 111
Felmer- avizier Şcoala Generala Felmer, Fclmcr nr.319
Barcut-avizier Şcoala Generala Barcut, Barcut nr.l 56
Rodbav-avizier Cămin Cultural Rodbav, Rodbav nr.l 12
Selistat-avizier fosta grădiniţă Selistat, Selistat nr. 163

Art.2-Afisajul se va face la avizierele montate potrivit art. 1 din prezenta dispoziţie si vor fi
folosite de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor
politice şi alianţelor electorale si candidaţii independenţi.
Art.3- In alte locuri decât panourile electorale afi şajul electoral este interzis.
Art.4-Integritatea panourilor si a afişelor electorale va fi asigurata de către organele de ordine
publica.
Art.5-Pozitiile pe panourile de afisaj pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale si candidaţii independenţi,
se vor stabili de comun acord de către aceştia.
Art.6-Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii va atrage după sine aplicarea prevederilor
Cap.XI-art.98-Contraventii si sancţiuni din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
republicata.

Art.7- Secretarul comunei Şoarş va aduce la cunoştinţa publica prevederile prezentei dispoziţii.
PRIMAR,
TIMIŞ DANUT- IO

prezenta se difuzează:
-1 ex .prefectura
-1 ex.afişare
-1 ex.dosar alegeri
-1 ex.arhiva

Contrasemnează,
Secretar,
Silvia M^ilene

RO M ÂN IA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA SOARS
JUDEŢUL BRAŞOV
Comuna Soars, judeţul Braşov; cod fiscal 4384621 Tcl./Fax:.
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DISPOZIŢIA Nr. 179
Din 07.11.2016
cu privire ia delimitarea şi sediile secţiilor de votare din comuna Şoarş pentru organizarea si
desfasurarea alegerilor pentru Senatul si Camerei Deputaţilor din II decembrie 2016
Primarul comunei Şoarş,
In conformitate cu prevederile art.20 alin.5 si art. 120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, republicata.
Având in vedere:
- HG nr. 634 din 31 august 2016 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2016,
-HOTĂRÂRE nr. 635 din 31 august 2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul
perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016
In temeiul prevederilor art.63 alin.2, art.68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lil.a din legea nr.215/2001
privind administraţia publică locala,
DISPUNE
Art.l Se delimitează si se numerotează secţiile de votare din comuna Şoarş in vederea
desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016, după cum urrmeaza:
Nr.crt.
Număr
secţie de
votare

Delimitarea
Sediul secţiei de votare si adresa Vor vota
secţiei de votare

1

410

Satul Şoarş

Primăria comunei Şoarş-Şoarş
nr. 111

2

411

Satul Eelmer
*

Şcoala generală Felmcr-Felmer Alegatorii din satul Felmer
nr.319

3-

412

Satul Bărcut

Şcoala generală Bărcut-Bărcut
nr. 156

Alegatorii din satul Barcut

4

413

Satul Rodbav

Şcoala generală RodbavRodbav nr.l 12

Alegatorii din satul Rodbav

5

414

Satul Seliştat

Căminul Cultural Ortodox
Seliştat

Alegatorii din satul Seliştat

Alegatorii din satul Soars-

Art.2 Secretarul comunei Şoarş va aduce la cunoştinţa locuitorilor din comună despre delimitarea
secţiilor de votare prin afişarea la sediul Primăriei Comunei Soars, la sediile birourilor electorale ale
secţiilor de votare, in locurile special amenajate pentru afisaj electoral, pe sitc-ul Primăriei Comunei
Soars si o va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Braşov.

Contrasemnează,
Secretar,
Silvia Malarie

d

prezenta se difuzează:
-1 ex.prefectura
-1 ex.afişare
-1 ex.dosar alegeri
-1 ex. arhiva

