ROM ÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL BALŞ

PRIMAR
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14,235100, Olt
Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140

DISPOZIŢIE
Referitor la: m odificarea şi com pletarea dispoziţiei nr.342/03.05.2016 cu
privire la delim itarea , num erotarea şi stabilirea secţiilor de votare din
oraşul Balş , judeţul O lt pentru alegerile locale din 5 iunie 2016

Prim arul oraşului Balş, judeţul Olt
Având în vedere:
- prevederile art.63,alin 1 ,lit. e art. 68 alin. ( l),a rt.l 15 ,alin .l,lit.a) din L egea nr.
215/2001 privind adm inistraţia publica locala, republicată, cu m odificările şi
com pletările ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1 Se m odifică şi se com pletează dispoziţia nr.342/03.05.2016 cu
privire la delim itarea , num erotarea şi stabilirea secţiilor de votare din oraşul
Balş , judeţul Olt pentru alegerile locale din 5 iunie 2016, astfel că aceasta va
avea urm ătorul continut:
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“ Prim arul oraşului Balş, judeţul Olt
A vând în vedere:
- H otărârea C onsiliului Local nr. 46/24.06.2010 pentru aprobarea
N om enclatorului stradal al oraşului Balş
- Prevederile art. 20, alin. (5) şi art. 120 din L egea 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Cam erei D eputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea A utorităţii E lectorale Perm anente
- Prevederile art. 13 din L egea nr. 115/2015, cu privire la pentru
alegerea autoritatilor adm inistraţiei publice locale, pentru m odificarea Legii
adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru m odificarea si
com pletarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
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în tem eiul prevederilor art.63,alin 1 ,lit. e art. 68 alin. (l),art. 115
,alin.l,lit.a) din L egea nr. 215/2001 privind adm inistraţia publica locala,
republicată, cu m odificările şi com pletările ulterioare,
DISPUNE:
A r t.l. Se stabileşte delim itarea şi num erotarea celor 13 secţii de
votare din oraşul B alş,care reprezintă Circum scripţia E lectorală Nr. 3 , judeţul
O lt , pentru alegerile locale din 5 iunie 2016 conform anexei care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie .
A rt. 2. Prezenta dispoziţie va fi afişată şi se va com unica
Instituţiei Prefectului Judeţului O lt.”
Art. 2 A nexa la D ispoziţia Prim arului nr. 342/03.05.2016
răm âne
nem odificată.
Art. 3. Prezenta dispoziţie va fi afişată şi se va com unica Instituţiei
Prefectului Judeţului Olt.
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