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pentru modificarea sediului secfiei de votare nr.532 din satul Hadimbu, comuna Mogogegti, judeful Iaqi

Primarul comunei Mogoqeqti, judeful Iaqi;
Avdnd in vedere:
Referatul d-nei Anton Mariana, secretar, inregistrat lant.l795 din 18.03.2019,

privind modificarea sediului Secliei de votare ff. 532 satHadAmbu;
Prevederile wt.6 aLin.l lit.b din Hotdr6rea Autoritetii Electorale Permanente nr. 19

din 23.05.2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a acfializdii delimitdrii sec{iilor
de votare din {ard qi a stabilirii sediilor acestora;

Prevederile Hotdrdrii Autoritdtii Electorale Permanente nr. 44 din 10.11.2016 privind
setul de condifii minimale pe care trebuie si le indeplineascd localiile in care funclioneazi
sec{iile de votare, precum qi dotarea minimald a acestora;

Prevederile art.20 alin.(3) qi art.2l alin.(5) din Legea nr. 20812015 privind alegerea
Senatului gi a Camerei Deputa{ilor, precum gi pentru organizarea qi funclionarea Autoritefi
Electorale Permanente;

Motivat de faptul ci lucrdrile de reabilitare la $coala Gimnaziald HadAmbu au fost
finalizate;

Primdria comunei Mogoqeqti, dispune de fondurile necesare pentru modificarea
sediului sec{iei de votare;

Avizul conform al Autoritdtii Electorale Permanente, nr. 6208 din 03.04.2019, pentru
modificarea sediului Sec{iei de votare nr. 532, din comuna Mogoqeqti, judeful Iagi;

In temeiul art.68 din Legea nr.2l5l2001 privind administralia public loca16,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE

Art. 1. Se aprobd modificarea sediului Secliei de votaxe nr. 532 sat Haddmbu,
comuna Mogoqeqti, judelul Iaqi, dupd cum urmeazd:



Art.2.Sediul propus pentru mutarea Secfiei de votare n. 532 sat }Iadambu,
indeplineqte condifiile minimale conform Hotdr6rii Autorit{ii Electorale Permanente nr. 44
din 10.11.2016, ranrpd pentru persoanele cu dizabiliti{i, energie electricS, telefon, intemet,
grup sanitar, se afld la parterul clidirii.

Art.3.Prezenta dispozi{ie se aduce la cunoqtinli public6, se comunicd
AutoritifiiElectorale Permanente gi Instituliei Prefectului - Judeful Iaqi, pentru control qi
lesalitate.
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