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A Nr.

DIS
privind delimitarea

iilor

desfbqurarea
din data de 26

de

79 12019
votare pentru organizlarea qi

Ior pentru Parlamentul European
2019, p)e raza Comunei .loseni

Primarul comunei Joseni ,
Avand in vedere: Organizarea
in data de26 mai2019.
Ludnd in considerare Directiva
modificare a Directivei 93lI}91CF- in

desftqurarea alegerior pentru Parlamentul European

2}I3lIlUE a Consiliului din 20 decembie:

2012 de
ce priveste anumite norme <le exercitare a dreptului
pentru cetatenii Uniunii care au resedinta irrtr-un stat

icata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europenr:, seria L,
H.G nr. 8012019 privind stabilirea zilei d<> referinfd
n Parlamentul European din anul 2019
ali (1) din Legiea nr. 3312A07 privind orgarizarea qi

Potrivit prevederilor art. 34
desftgurarea alegerilor pentru Par
ntul European, republicat6, cu modific[rile qi
completdrile ulterioare; pct, 53 din H.G. nr, 8Il20I9 privind aprobarea Programului
calendaristic pentru rcalizarca acfiunilo necesare pentru alegerea membrilor din Romdnia in
Parlamentul European in anul 2019:
gl a preveclenleor
ederileor art.
ar1. V, alin.(2) a O.U,G nr.
4 /20 1 4 privind operationahzar ea R.egist
ni electoral gi pentru modificarea Legii m.3312007
privind organrzarea qi desfrqurarca al rilor pentru Parlamentul European, republicatd, cu
modificdrile I completdrile ulterioare;
In temeiul art. 68 alin. (1)
art. 63 alin.(2), coroborat cu prevederile art, 115,
alin,(l) lit. a , din Legea m,27512001 privind administra{ia publiad locald - relrublicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare imarul comunei Joseni

DISPUNE

Articol unic. Pentru organ
European in data de 26 mai 2019, se
conform anexbi, care face parte i
Josenif

la

qi desfrqurarea alegerilor pentru Padamentul
Limiteazd secliile de votare din comurLa Joseni,
din prezenta hotdrdre.

25.04.2019

O lvl ,i
PRI
Gall

SEC

Isirlai Ba)

TAR
Rudolf

Anexd la dispozitia primarului nr. 7912019
Alegeri pentru Parlamentul Europ,ran 2019

Delimitdrile secliilor de votare din JOS
Nr. svx

Delimitare seclie de votare
Arteri * */numdr administrativ/bloc/descriere

Sediul sv

Liceul
Tehnologic
SOVER ELEK,
loc. JOSENI Nr.

JOSENI

I

-349

ff.-

627

Liceul
Tehnologic
SOVER ELEK,
loc. JOSENI Nr,

toate numerele din intervalul nr.

JOSENI

627

toate numerele din intervalul nr. 350 899

LICEUL
TEI=INOLOGIC

SOVER ELEK,
loc. JOSENI Nr.

JOSENI

toate numerele din intervalul nr. 900 -

I417

627
Scdala primara

GAAL TAMAS;
BORZONT,loc.
BORZONT Nr.

toate numerele din intervalul

77

Joseni,

la

25.04,2019

PRIMAR
Gall Szabol

6q

m.

|

-245

