
                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 
 
            D I S P O Z I Ţ I E 
 privind  delimitarea şi stabilirea sediului secţiilor de votare de pe raza comunei Parva,în vederea 
       organizării şi desfăşurării  alegerii Camerei Deputatilor si Senatului, din anul 2008 
                                      
                     PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD; 
 
           Avănd în vedere: 
                -raportul nr.1426/10.09.2008 întocmit de secretarul comunei Parva domnul Căluş Ioan prin 
care se arată necesitatea privind  delimitarea şi sediul secţiilor de votare de pe raza comunei Parva, în 
vederea organizării şi desfăşurării activitatilor pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senat din anul 
2008; 
     -adresa nr.III/B/17887/09.09.2009 a Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
     -adresa nr.1638552/11.09.2008 a Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de Date privin 
Evidenta Persoanelor Bistrita-Nasaud prin care se face comunicare la adresa Primariei comunei 
Parva nr.151/10.09.2008; 
     -Listele electorale permanente de la alegerile locale din 01.06.2008; 
     -potrivit prevederilor cuprinse in Anexa nr.6 lit.A nr.3 si lit.B.nr.2 Hotararea Guvernului 
Romaniei nr.802/31.07.2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2008; 
     -prevederile pct.24 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, aprobat prin 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.985/2008,publicata in Monitorul Oficial nr. 631/1.09. 2008; 
      -tinand cont de prevederile art. 15 din Legea    Nr. 67 din 25 martie 2004 –republicată, 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
      -conform prevederilor art.18,alin.(6) din Legea nr.35/2008,modificat si completat prin art.I, 
pct.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei.97/2008; 
      -tinand cont de prevederile art.I, pct.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.97/2008 pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.35/2008  pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 
 In temeiul prevederilor art. 23 alin.(2),art.61 alin.(2),art. 63 alin.(1) lit. “a” şi alin.(2), art. 68 
alin.(1) si art.115  alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata,cu modificari si completari ulterioare: 
             D I S P U N ; 
            Art. 1. In comuna Parva se stabileste doua sectii de votare in care isi exprima votul cetatenii cu 
drept de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, din anul 2008. 
 Art. 2.  Delimitarea sectiilor de votare si sediul sectiilor de votare sunt prevazute in Anexa nr.1, 
care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
            Art. 3. Aducerea la cunostinta a prevederilor prezentei dispozitii se va face prin grija 
secretarului comunei Parva domnul Calus Ioan prin Compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul, 
prin  afisare la Avizierul din holul Primariei comunei Parva. 
            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
comunei  Parva,domnul Calus Ioan. 
 Art.  5. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu: 
  -Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 
   -Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei    
      P R I M A R,                            Avizat, 
              GHEORGHE STELIAN                 SECRETAR, 
                                                                                                                   CĂLUŞ IOAN 
Nr. 287 din 18.09.2008.   



  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
Nr.1426 din 10.09.2008 
 
          R A P O R T 
                    privind  delimitarea şi stabilirea sediului secţiilor de votare de pe raza 
                          comunei Parva, în vederea organizării şi desfăşurării  alegerii  
                                     Camerei Deputatilor si Senatului, din anul 2008 
 
           Avănd în vedere: 
                - necesitatea delimitarII şi si sediul secţiilor de votare de pe raza comunei Parva, în vederea 
organizării şi desfăşurării activitatilor pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senat din anul 2008; 
     -adresa nr.III/B//09.09.2009 a Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
                -adresa nr.1638552/11.09.2008 a Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de Date privin 
Evidenta Persoanelor Bistrita-Nasaud prin care se face comunicare la adresa Primariei comunei 
Parva nr.151/10.09.2008; 
     -Listele electorale permanente de la alegerile locale din 01.06.2008; 
     -potrivit prevederilor cuprinse in Anexa nr.6 lit.A nr.3 si lit.B.nr.2 Hotararea Guvernului 
Romaniei nr.802/31.07.2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2008; 
     -prevederile pct.24 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008, aprobat prin 
Hotararea Guvernului Romaniei nr.985/2008,publicata in Monitorul Oficial nr. 631/1.09. 2008; 
      -tinand cont de prevederile art. 15 din Legea    Nr. 67 din 25 martie 2004 –republicată, 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
      -conform prevederilor art.18,alin.(6) din Legea nr.35/2008,modificat si completat prin art.I, 
pct.25 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei.97/2008; 
      -tinand cont de prevederile art.I, pct.7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.97/2008 pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.35/2008  pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
     -prevederilor art. 23 alin.(2),art.61 alin.(2),art. 63 alin.(1) lit. “a” şi alin.(2), art. 68 alin.(1) si 
art.115  alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata,cu 
modificari si completari ulterioare: 
 
             CONSTAT ; 
 
            Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care in comuna Parva sa se stabilesca 2 sectii de votare 
in care isi exprima votul cetatenii cu drept de vot pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului 
din anul 2008. 
  Sediul sectiilor de votare si delimitarea sectiilor de votare sa fie conform anexei nr. 1 la 
prezentul raport. 

 
     INTOCMIT SECRETAR, 
              CALUS IOAN 
 
 



 
            ANEXA NR. 1 
        La Dispozitia Primarului Comunei Parva nr.287 din 18.09.2008. 
    ROMANIA 
                              JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
        PRIMARIA COMUNEI PARVA 
     PRIMAR 
   
 
     DELIMITAREA SECTIILOR DE VOTARE DIN COMUNA PARVA 
 

 Numarul 
Sectiei de 
   votare 

      NUMARUL 
   COLEGIULUI  
   UNINOMINAL 

  NUMARUL 
ALEGATORI 

DATE DE CONTACT ALE SECTIEI DE VOTARE DELIMITAREA 
  SECTIEI DE 
    VOTARE*** 

Observatii, 
      alte 
infotmatii**** 

Localitatea* Denumirea si 
      Adresa 
locului sectiei 
de votare** 

Telefon Fax 

Camera 
Deputatilor 

Senat 

       
     1 

       
       3 

   
  2 

 
      1047 

COMUNA 
  PARVA 
     SAT 
  PARVA 

    Caminul 
cultural Parva, 
 Numarul 162, 
la Parter- 
Sala Mare  

 
 
   Tele/Fax 
0263367194

 
 

Satul Parva: 
De la Nr.1 la 
nr.320 

 
       1478 

 
    2 

 
      3 

 
  2 

 
        737 

Comuna 
Parva-Sat 
Parva 

       Scoala 
Generala Parva 
   Clasele I-IV 
- Clasa-III-a B- 

 
 
0263367170

 Satul Parva: 
De la nr.321 la 
nr.691/A 

 
       1187 

 
 
 


