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DISPOZIŢIE
privind delimitarea și numerotarea secţiilor de votare de pe raza oraşului Recaş,
înființate în vederea desfăşurării referendumului na țional pentru
revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Primarul Orașului Recaş, Judeţul Timiş,
Având în vedere:
 prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, privind organizarea și desfă șurarea
referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2016, pentru modificarea și completarea
Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfă șurarea referendumului, precum și pentru
unele măsuri pentru buna organizare și desfa șurare a referendumului na țional pentru
revizuirea Constituției;
 prevederile pct. 13 din H.G. nr. 743/2018, privind aprobarea Programului calendaristic
al referendumului național pentru revizuirea Constitu ției din 6 și 7 octombrie 2018 ;
 prevederile art. 4 din Hotărârea Autorită ții Electorale Permanente nr. 464/2018, privind
utilizarea siglei Centenar pe listele electorale folosite la referendumul national pentru
revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018, precum si numerotarea si aducerea
la cunostinta publica a sectiilor de votare;
 prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016, privind condi țiile de
aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării sec țiilor de votare din țară,
precum și a sediilor acestora;
 prevederile art. 63 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 64. (1) şi în temeiul art. 68 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

DISPUNE
Art. 1. – În vederea desfăşurării referendumului na țional pentru revizuirea Constitu ției din 6 și
7 octombrie 2018, secţiile de votare din ora șul Reca ș și localită țile apar ținătoare vor fi
delimitate și numerotate conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 2. – Prezenta se comunică:
 Instituției Prefectului – Județul Timiș;
 Secretarului orașului Recaş;
 Serviciului Public Comunitar Local de Eviden ță a Persoanelor Reca ș;
 Birourilor Electorale al Secțiilor de Votare de pe raza administrativ-teritorială a
Orașului Recaș;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei și publicarea pe site-ul institu ției.
Primar,
Ing. PAVEL TEODOR

Recaş, 01.10.2018

Vizat
Secretar Oraș
Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA

Nr. 267

