
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

              -PRIMAR- 

 

DISPOZIŢIE 
privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare  

precum si a sediilor acestora la Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, 

 pe raza Comunei Agapia, judetul Neamt 

 

     

Nastasă Neculai, Primar al comunei Agapia , judeţul Neamţ; 
•  Având în vedere: 

- referatul secretarului comunei Agapia, inregistrat sub nr.5653 din 07.11.2016 referitor la  aducerea la 

cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare precum si a sediilor acestora la 

Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, pe raza Comunei Agapia, judetul Neamt 

-  adresa Institutiei Prefectului Judetului Neamt  cu nr. 15073 din 01.11.2016 

- extrasul din Registrul electoral privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei 

Agapia, judetul Neamt, conform cu Anexa la Hotararea AEP nr.23/2016 

• In conformitate cu: 

- prevederile art.20 alin. (5) din Legea  nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei     

 Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  

cu modificările şi completările ulterioare; 

- pct.95 din Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi 

 Camera Deputaţilor din anul 2016, aprobat prin Horărârea Guvernului nr.635/2016; 

- prevederile art. 1, alin.3 si alin.5 din Hotararea AEP nr.16/2016 privind conditiile de aducere la cunostinta 

 publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare 

 In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1), art. 68 alin. (1) ale art.115 alin. (1) lit. a) şi ale art.117 

lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si  

completările ulterioare, 

 

D I S P U N: 

 
   Art.1.  Se aduce la cunostinţa publică   delimitarea  şi numerotarea  secţiilor de votare precum şi 

 a sediilor acestora la Alegerile  parlamentare din 11 decembrie 2016, pe raza Comunei Agapia,  

 judetul Neamt, prin publicatii dupa modelul din Anexa 1,  afisate/postate  astfel: 

-  pe site-ul www.agapia.ro, 

-  la sediul Primariei Agapia 

-  la sediile principalelor institutii  din comuna (Scoli, Dispensar medical uman, Posta Romana, 

Postul de Politie Agapia) 

-  la sediile sectiilor de votare din comuna Agapia 

-  mass-media si / sau mediul on-line 

   Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza viceprimarul 

comunei Agapia. 

   Art.3  Secretarul comunei Agapia judetul  Neamt va comunica prezenta dispoziţie instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

PRIMAR, 

                                                                       Nastasă  Neculai 
  
                                   Avizat legalitate, 

                           Secretar comuna Agapia,   

                                  Ilioi Elena –Doina 

Nr. 239 / 10.11.2016 

http://www.agapia.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA AGAPIA 

              -PRIMAR- 
Anexa  

La Dispozitia nr. 239/ 10.11.2016 

 

PUBLICAŢIE 

 
REGISTRUL SECTIILOR DE VOTARE 

LA NIVELUL COMUNEI AGAPIA, JUD. NEAMT 

 

 

 

Denumire 

UAT 

Cod siruta Nr. 

circ.elect. 

Nr. sectie 

votare 

Sediul SV Localitate  

 

 

 

 

 

 

AGAPIA 

121108 29 148 Școala 

Gimnazială 

Nicolae 

Grigorescu 

Agapia 

 

AGAPIA 

121108 29 149 Școala 

Gimnazială 

Mihai Eminescu 

Filioara 

 

FILIOARA 

121108 29 150 Școala Primară 

Săcălușești 

 

SĂCĂLUȘEȘTI 

121108 29 151 Școala Nouă 

Văratec 

 

VĂRATEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


