ROMANIA
JUDtrTUI, C]ONSTANTA
T]OMIINA AI,IMAN
PRIMAR

Aliman, judeful Constan{a,
referendumul na{ional pentru revizuirea ConstituJiei din 6 qi 7 octombrie 2018

privind delimitarea sec{iilor
folosite

la

de votare pe raz,^ comunei

Domnul Nicola George - primarul comunei Aliman, judelul ConstanJa.
AvAnd in vedere:
-prevedrile Legii de revizuire a Constituliei RomAniei nr.42912018;
-prevederile Legii nr.312000 privind organrzarea gi desfrgurarea referendumului, clr
modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor, precum gi
pentru organizarea gi funclionarea Autoritalii Electorale Permanente, cu modificarile gi completdrile
ulterioare;
-H.G. nr.74312018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului nalional
pentru revizuirea Constituliei din 6 gi 7 octombrie 2018,
In temeiul prevederilor 67, ahn.(2), ale art.63, ahn(2), precum qi ale art. 68, alin.(l)
coroborat cu. art. 115, alin.(l), lit.a) gi alin.(2), (5), (6) din Legea administraJiei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN
Art.1. - in vederea desfdgurdrii

:

referendumului national pentru revizuirea Constitu{iei clin 6

gi 7 octombie20lS,pe raza comunei Aliman, judeful Constanfa, se stabilesc 3(trei) sectii de votare,
dupd cum urmeazd:

-Secfia de votare nr.372 Aliman, cu sediul la $coala Gimnaziali ,,DAN SPATARIJ"
Aliman, sat Aliman, strada Principali, nr.45, comuna Aliman, judeful Constanfa, unde vor vota
locuitorii cu drept de vot din satele Aliman gi Floriile;
-Secfia de votare nr. 373 Dunireni, cu sediul la $coala Gimnaziali nr.l Dunireni, sat
Dunireni, strada $colii, nr.9, comuna Aliman, judeJul Constan(a, unde vor vota locuitorii cu
drept de vot din satul Dundreni;

-Sec{ia de votare nr. 374 Vlahii, cu sediul la $coala primarl nr.2 Vlahii, sat Vlahii,
strada Bisericii, nr"4, comuna Aliman, judeful Constanfa unde vor vota locuitorii cu drept de vot
din satul Vlahii;
Art,2. - Secretarul comunei Aliman, judelul Constanta, va aduce la cunoqtinl1, prezenta
dispozifie: biroului electoral de circumscripJie nr.14 ConstanJa, Institutiei Prefectului - Jude{ul
Constanfa, se va afiga la sediul Primdriei Aliman gi pe siteul: www.primaria-alimanro, va fi adusa la
cunoqtinld altor pelsoane gi autoritdti interesate.
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