
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 
 
          D I S P O Z I Ţ I E 
      privind  delimitarea,numerotarea şi stabilirea sediului secţiilor de votare de pe raza  
      comunei Parva, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2008 
                                                                                           
                     PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD; 
 
           Avănd în vedere: 

-raportul nr.533/18.03.2008 întocmit de secretarul comunei Parva domnul Căluş Ioan 
prin care se arată necesitatea delimitării numerotarii şi stabilirii sediului secţiilor de votare de 
pe raza comunei Parva pentru alegerile locale din anul 2008; 

 -adresa nr.III/5639 din 17.03.2008 a Institutiei Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 
prin care se solicita emiterea dispozitiei privind delimitarea si numerotarea sectiei de 
votare,precum si aducerea la cunostinta a circumscriptiei electorale si a sediului sectiilor de 
votare; 
 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.264/12.03.2008,privind stabilirea datei 
de desfasurare a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008; 
 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.265/12.03.2008,privind aprobarea 
Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la organizarea si 
desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008; 
 -prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.267/12.03.2008, privind numerotarea 
circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucureasti pentru alegerea 
administratilor publice locale din anul 2008; 
 -prevederile nr.crt.37 din Anexa Ordinului Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud nr. 
59/13.03.2008, privind numerotarea circumscriptiilor electorale  din judetul Bistrita-Nasaud in 
vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2008; 
    -prevederile art.15 din Legea nr.67/25.03.2004 privind alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale-republicata,cu modificari si completari ulterioare,coroborat cu 
prevederile pct.17 din Programului calendaristic pentru realizarea activitatilor referitoare la 
organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 
2008,aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.265/12.03.2008 ; 
 In temeiul prevederilor art. 20 alin.(1) si (2), art.61  alin.(2),art.63 alin.(1) lit.”a” si 
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 : 
 
             D I S P U N : 
            Art. 1. In comuna Parva se stabileste o singura sectie de votare in care isi exprima votul 
cetatenii cu drept de vot pentru alegerile locale din anul 2008. 
 Art. 2.  Sediul sectiei de votare,delimitarea si numerotarea sectiei de votare, se stabilesc 
conform Anexei nr. 1,care face parte 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 pe Site-
www.primariaparva.ro 
            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
secretarul comunei  Parva. 
 Art.  5. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu:
   -Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 
   -Domnul Gheorghe Stelian-Primarul comunei 
  Primar,       Avizat secretar, 
 Gheorghe Stelian           Ioan Calus 
 
 
Nr.118 din 19.03.2008.  
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA       ANEXA NR. 1 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD               La Dispozitia Primarului comunei Parva nr.118/2008 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
 
 
 
 
 
 
              DATE 
      privind  delimitarea,numerotarea şi stabilirea sediului secţiilor de votare de pe raza  
      comunei Parva, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2008 
 
 
 
NR. 
CRT. 

Circumscriptia electorala 
         Comunala nr. 

   Nr. 
sectiei 
   de 
votare 

     Sediul sectiei de  
               votare 

    Delimitarea  
Sectiei de votare 

1.                  37     1 Sala mare a Caminului 
       cultural Parva 

De la nr.1 - 691 
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