
                 ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 
 
            D I S P O Z I Ţ I E 

privind  actualizarea delimitarii şi stabilirii sediului secţiilor de votare de pe raza comunei Parva 
                                      
                                PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD; 
 
           Avănd în vedere: 
                -raportul nr.375/02.02.2015 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-in forma 
actualizata; 
     -conform prevederilor art.18,alin.(2),(5),(6) lit.”a” si celelalte din Legea nr.35/2008,modificata si 
completata ulterior,prin care delimitarea sectiilor de votare se va face astfel incat acestea sa nu depaseasca 
limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor,stabilite prin Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.802/31.07.2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2008,coroborata cu Anexa nr.1 pct.6,lit. „A” si „B” 
Hotararea Autoritatii Electorale permanente nr.2/2012 pentru aprobarea actualizarii delimitarii colegiilor 
uninominale pentru Camera Deputatilor si senatului; 
 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. Cu data de 02.02.2015 se actualizaza delimitarea şi stabilirea sediului secţiilor de votare de 
pe raza comunei Parva. 
 Art. 2.  Actualizarea delimitarii şi stabilirii sediului secţiilor de votare de pe raza comunei Parva 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  si -Site-www.primariaparva.ro. 
            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 
comunei  Parva, domnul Calus Ioan secretarul comunei si d-nul Scurtu Ioan-persoana desemnata cu 
activitatea pe linie de Autoritate Electorala Permanenta. 
 Art.  5. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu:  
   -Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud, 
   -Domnul Ioan Strugari-Primarul comunei, 
   -Autoritatea Electorala Permanenta-Registrul Electorala,Cluj-Napoca, 
   -D-nul Scurtu Ioan-consilier in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Parva. 
 
    
      P R I M A R,                            Avizat, 
                      IOAN STRUGARI                     SECRETAR, 
                                                                                                                   CĂLUŞ IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

r. 35 din 02.02.2015.   
  



ROMÂ
IA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-
ĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMU
EI PARVA 

r.375 din 02.02.2015 
 
                  R A P O R T 

privind actualizarea delimitarii şi stabilirii sediului secţiilor de votare de pe raza comunei Parva 
 
           Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-
asaud; 
 
           Avănd în vedere: 
                - necesitatea privind  actualizarea delimitarii şi stabilirii sediului secţiilor de votare de pe raza 
comunei Parva;      
     -conform prevederilor art.18,alin.(2),(5),(6) lit.”a” si celelalte din Legea nr.35/2008,modificata si 
completata ulterior,prin care delimitarea sectiilor de votare se va face astfel incat acestea sa nu depaseasca 
limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor,stabilite prin Hotararea 
Guvernului Romaniei nr.802/31.07.2008 pentru aprobarea primei delimitari a colegiilor uninominale pentru 
alegerea Camerei Deputatilor si Senatului din anul 2008,coroborata cu Anexa nr.1 pct.6,lit. „A” si „B” 
Hotararea Autoritatii Electorale permanente nr.2/2012 pentru aprobarea actualizarii delimitarii colegiilor 
uninominale pentru Camera Deputatilor si senatului; 
     -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: 
 
             CO
STAT ; 
 
            
ecesitatea emiterii unei dispozitii prin care in comuna Parva sa se actualizeze stabilirea 
sediului si delimitarea sectiilor de votare in care isi exprima votul cetatenii cu drept de vot din 
comuna Parva.  
  Actualizarea sediul sectiilor de votare si delimitarea sectiilor de votare sa fie conform anexei 
nr. 1 la prezentul raport. 

 
     I
TOCMIT SECRETAR, 
              CALUS IOA
 
 
 



 
 
 
            A
EXA 
R. 1 
        La Dispozitia Primarului Comunei Parva nr. 35 din 02.02.2015. 
    ROMA
IA 
                              JUDETUL BISTRITA-
ASAUD 
        PRIMARIA COMU
EI PARVA 
     PRIMAR 
 

ACTUALIZAREA 
DELIMITARII SI STABILIRII SEDIULUI SECTIILOR DE VOTARE DI
 COMU
A PARVA 

 
   
 

 
DATE DE CONTACT ALE SEDIULUI SECTIEI DE VOTARE 

DELIMITAREA 
  SECTIEI DE 
    VOTARE**** 

Numarul 
Curent. 

NUMAR 
LOCUITORI* 

       Unitatea 
Administrativ- 
   Teritoriala/ 
   Localitatea** 

Denumirea si Adresa 
locului sectiei de 

votare*** 
 

Telefon Fax  

       
    1 

 
1311 

 COMUNA 
PARVA 

SAT 
PARVA 

ScoalaGenerala, Clasele 
V-VIII,  Parva, Numarul 

194,la Parter-Sala  Cabinet 
de istorie 

Tele/Fax 
0263367170 

 

Tele/Fax 
0263367170 

 

Comuna/satul 
Parva: 

de la Nr.1 la nr. 
320 

 
 
     2 

 
1313 

 COMUNA 
PARVA 

SAT 
PARVA 

 
ScoalaGenerala, Clasele 
V-VIII,  Parva, Numarul 

194,la Parter-Sala  Cabinet 
de biologie 

 
Tele/fax 

0263367170 

 
Tele/fax 

0263367170 

 
Comuna/satul 

Parva: 
de la nr.321 la nr. 

691/A 
  Nota: Comuna nu are sate. 


