
R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.243/2016
Privind delimitarea secţiilor de votare 

la alegerea din 05 iunie 2016

Primarul comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere Hotărârea Guvernului Nr.51/2016 privind stabilirea datei de 

desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, 
HG nr. 52/2016 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor 
referitoare la organizarea si desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2016

Potrivit art.13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

In temeiul art.63 alin.(l) lit e , art.68 alin(l) şi art.115 alin(l) litera a din legea 
Nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l - Se delimitează secţiile de votare din comuna Cozmeni conform tabelului in 
anexă la prezenta dispoziţie.

Art.2- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretara comunei
Cozmeni.
Art.3- Prezenta dispoziţie se comunică la Prefectul Judeţului Harghita, si va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei Cozmeni

Cozmeni la data de 04.05.2016



il

j Anexă dispoziţie primar
Alegeri locale 2016

Delimitările secţiilor de votare din COZMENI

Nr. sv* ** Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comn./sat an. Arteră*"“/număr administrativ/bloc/descriere

124 COMUNA COZMENI, 
loc. COZMENI Nr. 200 COZMENI integral

125 COMUNA COZMENI, 
loc. LAZĂRESTI Nr. 4 LĂZĂREŞTI integral

*Numerotarea secţiilor de votare poate suferi modificări.
** Arterele care au (D/R) sunt artere care au fost desfiinţate sau redenumite.
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA COZMENI 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.242/2016
Privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral

la alegerea din 05 iunie 2016

Primarul comunei Cozmeni,Judeţul Harghita,
Având în vedere Hotărârea Guvernului Nr.51/2016 privind stabilirea datei de 

desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016, 
HG nr. 52/2016 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor 
referitoare la organizarea si desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2016

Potrivit art.79, alin (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

In temeiul art.63 alin.(l) lit e , art.68 alin(l) şi art.115 alin(l) litera a din legea 
Nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.l - Se stabileşte locurile speciale pentru afişajul electoral pentru
organizarea alegerilor din 05 iunie 2016 comuna Cozmeni astfel:

- Panouri de afişai din Cozmeni : In faţa Primăriei, la capătul străzii"Gyârutca" şi la 
intersecţia spre Casin

- Panouri de afişai din Lăzăresti : Staţia de Autobuz, în centrul Satului şi la 
„Retgodre"

Art.2- Organul de Poliţie din comuna Cozmeni va răspunde pentru integritatea 
panourilor şi afişelor electorale. *
Art.3- Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul Virag 

Gyorgy , un exemplar din acest act se transmite Postului de poliţie din Cozmeni şi la 
Instituţia Prefectului.

* Cozmeni la data de 04.05.2016

Primar


