
                  ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

 PRIMARIA COMUNEI PARVA 

                    PRIMAR 

 

 

 

  D I S P O Z I T I E 

privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Parva, 

Judeuţl Bistrita-Nasaud 

 

 Primarul comunei Parva, judeţul Bistrita-Nasaud, 

 Avand in vedere: 

   -raportul nr.692 din01.03.2016 al domnului Caluş Ioan secretarul comunei Parva privind 

actualizarea delimitarii secţiilor de votare din comuna Parva ca urmare a constatarii că la 

nivelul UAT Parva exista un alegător nerepartizat; 

    -prevederile art. 20 alin. (3) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 

Electorale Permanente; 

   -prevederile art. 3 din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 6/2014 privind  

emiterea avizului de conformitate in cazul modificarii delimitarii sectiilor de votare si/sau a sediilor 

acestora dupa data de 1 martie a fiecarui an; 

   In temeiul art.63 alin.(1) lit.a, alin.(2), art.68 alin(1), art.115 alin.(1) lit.a din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                         

                                                          D I S P U N E : 

 

 

 Art.1. Se aproba actualizarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Parva, judeţul 

Bistrita-Nasau incluzand numarul de imobil 320/A care nu a fost repartiziat conform anexei nr.1 

care face parte integranta din preyenta dispoziţie. 

 Art.2. Orice alta dispoziţie anterioara se abroga. 

Art.3. Secretarul Comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor direct implicate, in 

vederea ducerii la indeplinire,Autoritii Elecotrale. Permanente precum si Instituţiei Prefectului 

Judeţului pentru control si verificarea legalitaţii. 

 

 

 

   

           PRIMAR                                                                                             Avizat 

        Strugari Ioan                 SECRETAR 

                      Căluş Ioan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 56 

Din. 09.03.2016 

 



 

                  ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

 PRIMARIA COMUNEI PARVA 

Nr.692 din 01.03.2016. 

 

  R A P O R T 

 

privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Parva, 

Judeuţl Bistrita-Nasaud 

 

Secretarul comunei Parva, judeţul Bistrita-Nasaud, 

 

 Avand in vedere: 

   -necesitatea actualizarii delimitarii secţiilor de votare din comuna Parva ca urmare a 

constatarii că la nivelul UAT Parva exista un alegător nerepartizat; 

    -prevederile art. 20 alin. (3) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 

Electorale Permanente; 

   -prevederile art. 3 din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 6/2014 privind  

emiterea avizului de conformitate in cazul modificarii delimitarii sectiilor de votare si/sau a sediilor 

acestora dupa data de 1 martie a fiecarui an; 

   In temeiul art.63 alin.(1) lit.a, alin.(2), art.68 alin(1), art.115 alin.(1) lit.a din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                         

CONSTAT: 

 

 Domnule primar,necesitatea emiterii unei dispozitii prin care: 

 

 Sa se actualizeze delimitarea sectiilor de votare din comuna Parva, judeţul Bistrita-Nasau 

incluzand numarul de imobil 320/A care nu a fost repartiziat, conform anexei nr.1 care face parte 

integranta din preyenta dispoziţie aceasta fiind motivate de faptul ca a fost emis un act de identitate 

cu numarul administrative 320A. 

 Orice alta dispoziţie anterioara sa se abroge. 

 
 

 

SECRETAR, 
CALUS IOAN 


