
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispoziţia  
Nr. 49A din 10 martie  2014 

privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare privind alegerile pentru 
Parlamentul European din 25 mai 2014 

 
Ţinând cont de prevederile Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European şi a Ordonanţei de urgenţă nr.4/2014 privind operaţionalizarea 
Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014  

în temeiul art.63, alin.1 lit.a şi art.115, alin.1, lit.a   din Legea 215/2001, privind Administraţia 
Publica Locală cu modificările  şi completările ulterioare,  

 
PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI  

D I S P U N E  : 
 
Art.1. -  (1) Delimitarea secţiilor de votare din comuna Dudeştii Noi se va realiza conform anexei 
parte integrantă din dispoziţie. 

   (2) Se stabileşte secţia de votare nr. 384, la Căminul Cultural din comună - Sala Mare, din 
circumscripţia electorală nr. 36 a jud.Timiş. 
   (3) Se stabileşte secţia de votare nr. 385, la Căminul Cultural din comună - Sala Mică, din 

circumscripţia electorală nr. 36 a jud.Timiş. 
   (4) Arondarea alegătorilor la secţiile de votare se va face astfel: 
a) - Alegătorii înscrisi pe listele electorale de la Litera A la litera L sunt arondaţi la secţia de 

votare Nr. 384. 
b) - Alegătorii înscrisi pe listele electorale de la Litera M la litera Z sunt arondaţi la secţia 

de votare Nr. 385. 
   (5) Delimitarea secţiilor de votare este stabilită privind alegerile pentru Parlamentul 

European din 25 mai 2014. 
 
Art.2. - Cu ducere la îndeplinire se însărcinează secretarul comunei Dudeştii Noi. 
 
Art.3. - Prezenta se comunică : 

a)  prefectului  judeţului Timiş 
     b) cetăţenilor prin afişare 
     c) Autorităţii Electorale Permanente  
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