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COMUNA SIMONESTI
PRIMAR

DISPOZITIA NR.

220 t20t9

din Comuna $imoneqti pentru
alegerile pentru Preqedintele RomAniei din anul2019

privind delimitarea

qi fiumerotarea secfiilor de votare

Primarul Comunei $imoneqti, j udeful Harghita,
Av6nd in vedere prevederile:
- H.G. nr.48512019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preqedintele Romdniei din
anul 2019;
- art. l0 din Legea w.37012004 pentru alegerea Preqedintelui Rom6niei, republicatd,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare aduse prin O.U.G. nr. 6412019 privind modificarea
qi completarea Legii nr. 37012004 pentru alegerea Pre;edintelui Romdniei qi modificarea
Legii nr. 20812015 privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputafilor, precum ;i pentru
orgarizarea qi funcfionarea AutoritSlii Electorale Permanente, precum gi unele mdsuri pentru
buna organizare qi desfbEurare a alegerilor pentru Preqedintele Romdniei din anul 2019;
- art. 20 alin. (5) ;i art. 120 din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului qi a
Camerei Deputatilor, precum gi pentru organizarca gi functionarea Autoritdlii Electorale
Permanente, cu modificdrile qi completdrile ulterioare aduse prin O.U.G. nr.6412019 privind
modificarea qi completarea Legii nr. 37012004 pentru alegerea Pre;edintelui Rom6niei qi
modificarea Legii nr.20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei DeputaJilor, precum qi
pentru orgarizarca;i funcfionarea Autoritifii Electorale Permanente, precum qi unele mdsuri
pentru buna organizare qi desfrqurare a alegerilor pentru Preqedintele Romdniei din anul

20t9;

- pct. 67 din Programul calendaristic pentru rcalizarea acliunilor necesare pentru
alegerea Preqedintelui Rom6niei in anul 2019, aprobat prin H.G. m.63012019;
- Hotdrdrea A.E.P. nr. 1612016 privind condiliile de aducere la cunogtinld publicd a
delimitdrii qi a numerotdrii sectiilor de votare din {ard, precum qi a sediilor acestora;

- art.I55 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) ;i art. 156 alin. (1) din

Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu ultimele
modificdri qi completdri aduse prin O.U.G. nr. 6312019 pentru completarea art. 6l alin. (2) din
Ordonanfa de urgen!6 a Guvernuluinr.57l20l9 privind Codul administrativ.
in temeiul prevederilor art. !96 alin. (1) lit. b) din OrdonanJa de urgenji a Guvemului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare,

DISPUN

Art.l. Se stabileqte delimitarea qi numerotarea secfiilor de votare organizate pe raza
administrativ-teritoriald a comunei $imoneqti in vederea desfbEurdrii alegerilor pentru
Preqedintele Romdniei din anul 2019, conform anexei care face parte integrantd din prezenta
dispozilie.
Art.2.-Prezenta dispozilie va fi adusi la cuno;tinfd publicd in condiliile legii, prin grija
F.P. cu atribufii de secretar general.
Art.3.-Prezenta dispozilie se comunicd prin grija F.P. cu atribufii de secretar general a
comunei $imoneqti Institu{iei Prefectului - Judelul Harghita.
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CONTRASEMNEAZA PT. LEGALITATE
F.P. cu atribufii de SECRETAR GENERAL
GYORGY HAJNALKA
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Anexi dispozilie primar
Alegeri pentru Pregedintele Rom6niei 2019 - tur I

Delimitirile sectiilor
!{r. svr

de votare din $IMONE$TI

lediul sv

Delimitare seclie de votare
Loc. Comp./sat ap.

259

lSminul cultural

\rterd * */numdr administrativibloc/descriere

]HEDIA MARE

lugdnegti, loc.
Lntegral

TUGANE$TINr.40

SHEDIAMICA
mtegral
RUGANESTI

integral
260

ldminul cultural

]ADACru MARE

Jobitegti, loc.
IOBATE$TI Nr. 77

integral
ToBATESTT

integral

L6l

ldminul cultural

]EIIETEL

Jehetel, loc.
162

163

IEHETEL Nr. 88
lSminul cultural
lurdeni, loc.
TURDENI Nr. 86
lSminul cultural

ntegral

IURDENI
integral
TARCE$TI

lbrcegti, loc.
integral

|/\RCESTI Nr. 59
164

ldminul cultural

BENTID

Wihdileni,loc.
\4IHAILENI NT. 74

integral

MIHAILENI
ntegral
265

llddirea PrimSriei

]ADACru MIC

iimone5ti,loc.
integral

iIMONE$TINr.
t49

{ICOLENI
ntegral

irMoNEsTr
integral
166

icoalS Primari

\4EDTSORUMARE

Wedigoru Mare, loc.

\4EDISORUMARE
rlr. 93

ntegral

