ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea şi stabilirea localurilor în care vor funcţiona secţiile de votare de pe
raza comunei Dorna Arini

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
Ordinul Prefectului- Judeţului Suceava nr.118 din 22.03.2016, cu privire la numerotarea
circumscripţiilor electorale pentru alegerea consiliilor locale şi a primărilor municipiilor, oraşelor
şi comunelor din judeţul Suceava, din anul 2016
art.l din Hotărârea Guvernului nr.51/2016, privind stabilirea datei alegerilor locale din anul

2016;
prevederile art.l 1, art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali,
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. "a", alin. (2), art. 68 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:
Art.l (1) - Se aprobă delimitarea, numerotarea şi stabilirea sediilor în care vor funcţiona
secţiile de votare, din cadrul circumscripţiei electorale nr. 44, Dorna Arini, pentru alegerile
autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2016, conform anexei la prezenta dispoziţie.
(2) - Anexa face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii, orice prevedere contară îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.3 - Secretarul comunei va aduce această dispoziţie la cunoştinţă publică şi celor
interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

Primarul
Ioan M

Dorna Arini, 04.04.2016
Nr. 49

Anexă la Dispoziţia nr. 49/2016

Delimitarea şi stabilirea localurilor în care vor funcţiona secţiile de votare de pe
raza Comunei Dorna-Arini, la alegerile autorităţilor administraţiei publice
locale din anul 2016, Judeţul Suceava

Numărul
circumscripţiei
electorale

NUMĂRUL
SECŢIEI
DE
VOTARE

1

DATE DE C O N T A C T ALE
S E C Ţ I I L O R DE VOTARE
Unitatea
administrativ
- teritorială /
Localitatea

Dorna Arini

Denumirea
şi Adresa
localului
secţiilor
de
j
votare
Sediu
Asociaţie
"Obştea Gura
Negrii" localitatea
Dorna Arini
nr. 112B

DELIMITAREA SECŢIILOR DE
VOTARE

Satul Dorna Arini, de la nr. 1 la nr. 48
Satul Dorna Arini, de la nr. 111 la nr.
249B
Satul Dorna Arini, de la nr. 396 la nr.
408

2

Dorna Arini
Cozăneşti
Gheorghiţeni
Ortoaia

Căminul
Cultural
Cozăneşti, sat
Cozăneşti nr.
5F

Satul Dorna Arini, de la nr. 49 la nr. 110
Satul Dorna Arini, de la nr. 250 la nr.
395
Satul Cozăneşti, integral
Satul Gheorghiţeni, de la nr. 1 la nr. 4,
Satul Gheorghiţeni, de la nr. 58 la nr.
112
Satul Ortoaia, de la nr. 1 la nr. 4
SatulOrtoaia, de la nr. 40A la nr. 43B
Satul Ortoaia, de la 76 la nr. 194

3

Gheorghiţeni
Ortoaia
Rusca
Sunători

Grădiniţa cu
program
normal
Rusca, sat
Rusca nr.
59 A

Satul
Satul
Satul
Satul
Satul

44

Gheorghiţeni de la nr. 5 la nr. 57A
Ortoaia, de la nr. 5 la nr. 40
Ortoaia, de la nr. 44 la nr. 75A
Rusca, integral
Sunători, integral

