ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA AGAPIA
- PRIMAR –

DISPOZIŢIE
privind actualizarea denumirii sediilor sectiilor de votare,
delimitarea si numerotarea secţiilor de votare
la nivelul comunei Agapia, judeţul Neamţ in anul 2015
Nastasa Neculai– primarul comunei Agapia, judeţul Neamţ,
 Având în vedere:
- adresa cu nr. 106 din 03.02.2015 emisa de Autoritatea Electorala Permanenta –Filiala
Nord-Est, prin care informeaza cu privire la actualizarea denumirilor sediilor sectiilor de votare
in conformitate cu denumirile institutiilor de invatamant, aprobate conform in conformitate cu
Ordinul MECTS nr. 6564/2001
- art. 38 si art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, (r);
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art.61 alin(2), art.63 alin.(1) lit. a) raportate la cele ale alin.(2) şi art.64 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.I, pct.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4 din 05.02.2014 privind
operationalizarea Registrului electoral
- HCL Agapia cu nr. 2/ 30.01.2015 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei
Agapia, judetul Neamt pentru anul 2015
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) şi celor ale art.115 alin.(1) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:
Art.1 Se actualizeaza denumirea sediilor sectiilor de votare, se delimitează
si se numeroteaza secţiile de votare din comuna Agapia , judeţul Neamt potrivit
Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza
persoanele desemnate pentru gestionarea Registrului electoral.
Art.3 La data prezentei alte dispozitii contrare se abroga.
Art. 4 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta dispoziţie
şi o va comunica autorităţilor si persoanelor interesate.
PRIMAR
NASTASĂ NECULAI
Av i z a t pentru legalitate
SECRETAR
ILIOI ELENA-DOINA
NR.37/24 FEBRUARIE 2015

Anexa
La Dispozitia nr.37/24 februarie 2015
Nr.SV

SEDIUL SV

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

148

149

150
151

Scoala gimnaziala “Nicolae
Grigorescu “ AGAPIA
(sala de sport)
Scoala Gimnaziala
“Mihai Eminescu”
FILIOARA
Scoala primara
SACALUSESTI
Gradinita cu program
normal VARATEC

AGAPIA

FILIOARA

SACALUSESTI
VARATEC

Artera/numar
administrative/bloc/descriere

