ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr. 225
privind modificarea sediului secţiei de votare nr. 39-215 de la Școala primară Crâng din satul Crâng,
comuna Ciocani în imobilul aflat în proprietatea privată a doamnei Giușcă Filica, situat în satul Crâng,
comuna Ciocani

Având în vedere necesitatea si oportunitatea emiterii unei dispoziţii privind modificarea sediului
secţiei de votare având cod unic al Secţiei de votare din Registrul Electoral nr.39-215 situat în satul
Crâng, comuna Ciocani, judeţul Vaslui, întrucât sediul secției de votare se află în reabilitare;
În conformitate cu prevederile art. 7 din Hotărârea AEP nr.19/2017, pentru aprobarea
Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora.
Luând act de prevederile art. 20 alin.3, art.21 alin.1, alin.3 si alin.5, art.22 din Legea nr.208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente.
Având în vedere Hotărârea AEP nr.44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le
îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora
Ținînd cont de adresa AEP nr. 6343/29.05.2018 prin care comunică avizul conform pentru
modificarea sediului secției de votare;
În temeiul art.68 alin(1) si art.115 alin(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare:
Primarul comunei Ciocani, judeţul Vaslui;
DISPUN:
Art.1.- Sediul secţiei de votare situată la Şcoala primară Crâng, sat Crâng, comuna Ciocani,
judeţul Vaslui, imobil aflat în domeniul public al comunei Ciocani, fiind în prezent nefuncţional(şcoală
aflată în reabilitare) – având cod unic al SV din Registrul Electoral nr. 39-215, se va muta în imobilul
aflat în proprietatea privată a doamnei Giușcă Filica, situat în satul Crâng, comuna Ciocani, judeţul
Vaslui, format dintr-o cameră în suprafață de 20 mp și un hol de acces, conform contractului de închiriere
nr.2/20.04.2018 si a fişei tehnice – anexă la prezenta dispoziție.
Art.2.- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se împuternicește d-l Huminic
Ciprian-Sorin -consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciocani.
Art.3.- Un exemplar din prezenta dispoziţie se va comunica la Instituţia Prefectului judeţul
Vaslui, AEP-Biroul judeţean Vaslui ,iar un exemplar se va afişa la sediul Primăriei Ciocani.
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PRIMAR,
Călin Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
secretar, Abaza Iosefina

