ROMANIA
ruDETUL VASLUI
COMUNA BACE$TI

PRIMAR

DISPOZITlE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afigaj electoral, in vederca organizdrii qi desfaqurfii
alegerilor membrilor din Rom6nia ln Parlamentul European ln anul 2014
vederea organizirii vederea organizarii 9i desfdqurtuii alegerilor membrilor din Romania in
Paxlarnentul European ln anul 2014,
in conformitate cu prevederile articolului 40, alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea 9i
desfigurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicati cu modificfile 9i completdrile
ulterioare gi ale pct. 55 din Progamul calendaristic pentru realizarca acliunilor necesale pentu
alegerea membrilor din Romdnia in Parlamentul European ln anul 2014' aprobat prin Hourerea
Guvemului nr. 80/2014.
in temeiul art.61, alin. (2), art.63, alin' (2), alin. (4),lit. a), art.68, alin. (l) ti art' 115, alin (l), lit'
a) din Legea administraliei publice locale . 21512001, republicalt, cu modificdrile 9i completarile

in

ulterioare.

Primarul comunei Bdcegti, judeful Vaslui, amite plezenta dispozitie:

1. -, in vederea organizdrii Ei desftSurdrii alegerilor membrilor din RomAnia ln Paxlamentul
gard situat Ia
European in anul 2014, si stabileqte ca loc special pentru afi$aj electoral,. sectorul de
Drumul judelean 159 Bdcetti - Valea Ursului, delimitat de sediul Primfiei comunei BAce$i (Corpul
II) $i proprietatea Ailenei Constantin.
.q-J, ). S""retatul comunei Bacegti va aduce la cunogtin{i public[ prin afi9are la sediul Primtrriei
prezenta dispozilie.
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acestora in_vederea organizdrii 5i
Drivind delimirarea sectiilor de votare ii a locatiilor
desfisurarii alegerilor pentru Parlamentul European dm anul lul4
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ugenF a Gnvemului nr' 4/2014
Av6nd in vedere dispoztiile art I,pct 2 din Ordonanla de
Legii nr' 33/2007 privind
.,.ivinJoperafionallzarea Regismrlui ilectoral !i pentu modificarea
i"gerilo' pe't'o ia'tamentul European' prccim ti unele mdsud
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215/2001. republicda' cu modificdrile 9i complet[rile

ulterioare

Primarul comuEei Blcegti' judetul Vaslui, emite wmetoarea d$pozrye:
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se stabilesc locafiile
qi desfd$urerii alegerilor pentru Parlamentul Euopean din anul

Articol unic. - se delimitea"-6 secliile
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de votare din comuna Bdcetti

;i

din satul Bicegti, cu sediul in localul $colii cu clasele I - vlll
' Blci$ti, unde vor vota alegntodi din satul Bice$i;
-Arma5eni,
cu sediul in tocalul $colii cu clasele I - IV' unde
Ol i""ti" i" tot aln satul
"
vor vota alegetorii din sanrl Armd5eni:
I fV' unde vor
Je voiute ain satul Bibug4 cu sediul in localul $colii cu clasele S"qia

\

") vota alegbtorii din satul Bdbuqa;
al i."U" a? t"t." din satul Piltinig, cu sediul in localul $colii cu clasele I - IV' unde
vor vota alegetorii din satul Pihini;l
e) Sectia de voltare din satul Tibeodtii Buhlii, cu sediul in localul $colii cu clasele I O

unde vor vdta alegelorii din satul

Tibane$iiBuhlii:
cu clasele I
S""tiu a" uotu." ain itul Vowiegti, cu sediul in localul $colii
vot vota alegatorii din satul Vovriegti.
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