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              -PRIMAR- 

 

DISPOZIŢIE 
privind aducerea la cunoştinţă publică  

a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din comuna Agapia,  

precum şi a sediilor acestora 

pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale  din data de 5 iunie 2016 

 

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

- art.20 alin.(5) şi cele ale art.120 din Legea nr.208/2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi functionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- HG. nr.52/2016 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 

locale din anul 2016; 

- Hotărârii A.E.P. nr.16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţa publică a delimitării şi a 

numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a sediilor acestora; 

- Ordinului nr.113/22.03.2016 emis de Prefectul judeţului Neamt privind numerotarea circumscripţiilor 

electorale municipale, orasenesti si comunale pentru alegerile locale din anul 2016; 

 - Dispoziţiei emise de primarul comunei Agapia cu nr.37/ 2015 privind actualizarea denumirii sectiilor 

de votare,delimitarea si numeroaterea  secţiilor de votare la nivelul comunei Agapia, judetul Neamt 

• În temeiul prevederilor art.63, art.68 alin.(1) si art. 115 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

D I S P U N: 
   Art.1. Se aduce la cunoştinţa publică delimitarea şi numerotarea Secţiilor de votare organizate în 

Circumscriptia electorala nr.6 Comuna Agapia, judeţul Neamt, în vederea desfăşurării alegerilor locale 

din 5 iunie 2016, informaţii cuprinse în registrul secţiilor de votare, conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

   Art.2.  Cu aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor cuprinse la art.1 din prezenta dispoziţie se 

incredinţează secretarul comunei Agapia prin următoarele modalităţi : 

         a) prin afişare pe site-ul primăriei: www.agapia.ro ; 

         b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, 

        c) prin publicaţii afişate la sediile scolilor, altor institutii publice locale şi în alte locuri publice 

frecventate de către cetaţeni; 

         d) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare si pe panourile speciale de afisaj electoral 

         e) prin orice alt mijloc de publicitate. 

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

persoanelor interesate. 

 

PRIMAR, 

                                                           Nastasă  Neculai 

  

 
                      Avizat legalitate, 

              Secretar comuna Agapia,   

Nr.105 / 05.05.2016                   Ilioi Elena –Doina 
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