ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA GOHOR
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A nr. 222
din 10.10.2019
privind: delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare la nivelul U.A.T. Gohor în
vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Președintele României în
anul 2019
Sîrghie Gelu – primarul comunei Gohor, judeţul Galaţi, validat prin Sentinţa
Civilă nr.1439/24.06.2016 a Judecătoriei Tecuci
Având în vedere referatul cu nr. 3881/10.10.2019 al secretarului comunei Gohor
privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare la nivelul U.A.T. Gohor în
vederea organizării şi desfăşurării alegerii Președintelui României în anul 2019
In baza Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind
conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sec, tiilor de
votare din tara, precum si a sediilor acestora;
Ţinând cont de pct. 67 din Hotărârea nr. 630/2019 privind aprobarea
Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea
Președintelui României în anul 2019
În temeiul art. 155, alin (1), lit. a), alin. (2) lit. b), art. 156, alin. (1) şi ale art.
196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

DISPUN:
Art.1. Se delimitează şi numerotează secţiile de votare la nivelul U.A.T.
Gohor, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor alegerilor pentru Președintele
României în anul 2019conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei
Gohor.
Art.4. Cu comunicarea prezentei către Instituţia Prefectului şi publicarea în
vederea aducerii la cunoștința publică se va ocupa secretarul general al comunei
Gohor.
PRIMAR,
Gelu SÎRGHIE
Secretar general,
Adriana Iulia ONICA

Anexă dispoziţie primar
Alegeri pentru Președintele României 2019 - tur I
Delimitările secţiilor de votare din GOHOR
Nr. sv* Sediul sv
Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere
314
Şcoala Gimnaziala GOHOR
nr.1 Gohor, loc.
integral
GOHOR
315

316

317

Şcoala cu clasele I- IREASCA
IV Ireasca, loc.
IREASCA
Şcoala cu clasele I- NĂRTEŞTI
IV Nărteşti, loc.
NĂRTEŞTI
Şcoala gimnaziala - GARA BERHECI
sat Gara Berheci,
loc. GARA
BERHECI
POŞTA

integral

integral

integral

integral

