
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SIBIU 

COMUNA BLĂJEL 
PRIMAR  

_______________________________________________________ 

Str. Tudor Vladimirescu nr. 70, e-mail:primaria@primariablajel.ro, Telefon: 0269 851101, fax: 0269 851100 
 

DISPOZIŢIE  
    privind delimitarea si numerotarea secţiilor de votare în comuna Blajel, pentru organizarea si 

desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10 noiembrie 2019   
  
 

Primarul Comunei Blajel, dl. Marius Marginean, 
 Având în vedere referatul nr. 5459/16.10.2019 al secretarului general, prin care s-a aprobat 
delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru Presedintele 
Romaniei din 10 noiembrie 2019, asa cum au fost acestea generate de Registrul sectiilor de 
votare; vazand comunicarea nr. 18834/09.10.2019 a AEP, prin care au fost comunicate noile 
credentiale ale persoanelor desemnate prin Dispozitia nr. 134/2019 sa opereze in aplicatia 
Registrul electoral,  
 În conformitate prevederile art. 10 din Legea nr. 370/2004, ale art. 20 alin. (5) din Legea 
nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, aducerea la cunoștință publică a 
delimitării și numerotării fiecărei secții de votare din țară, precum și sediile acestora, se face până 
cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării (conform Hotărârii Guvernului României nr. 
630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru 
alegerea Președintelui României în anul 2019). 
 În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) şi art. 68 alin. (1), art.115 alin.1 lit. ”a” din Legea 
nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
D I S P U N E : 

 
 Art. 1. Se aproba delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Blajel, pentru 
organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10 noiembrie 
2019, conform Anexei care face parte integrata din prezenta dispozitiei 

Art. 2 Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare stabilita prin prezenta dispozitie se 
aduce la cunostinta publica prin grija primarului prin publicatii afisate la sediul sectiilor de votare 
si prin afişarea acesteia în locuri publice. 
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