
ROMANIA
JUDE,TUL GAI-{TI
coMUNA COSMESTi

- PRIMAR -

privind : delimitarea
Romaniei dtnamJ2014

DISPOZITIA nr.75
din0L.10.2014

secgiilor de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru presedintele

ing. Tuchilug Ion, primad comunei Cosmegti, iudegul Galali validat pdn Sentinla Civild
nt. 169l / 20.06.2012 a Judecdtoriei Tecuci

Luand in considetare zdresa Institutiei Prefecnrlui - judetul GaIatt7322/2014;
Avind in vedere Hotdrirea Guvemului Rominiei nt .520/26.06.2014 privind stabilitea datei de

alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 2014 ;
Avand in vedere Hotaratea Guvemului nt. 521/26.06.2014 privind aprobarea programului

calendaristic pentru reahzarea actiunilor necesare pentru alegereaPresedintelui Romaniei p. intt2Ot+;
Avand in vedere prevederile art.10 si art. 11 din Legea nt. 370 dn 20 septembrie 2004 pentru

alegerea Presedintelui Romaniei r-2 cu modifisarile si completadle ulterioare;
AvAnd in vedere prevederile art. 64 ulitt. (1) din Legea m. 215/23.04.2001privind adminisrratia

publica locala cu modificirile si completirile ulterioarc , tepubhcata ;
In baza att. 68 alin. (1) si art. 71,5 aln. (1) lit. a) din Legea nt. 215/23.04.2001 pdvind

administragia publici locald cu modificirile si completirile ultedoare , republicata emite prezenta

DISPOZIJIE:

Art. 1. - Se delimiteazd. secJiile de votare din comuna Cosmeqti, judeful Galati , in vederea
organizdrii si desfrqurdrii alegerilor pentru desfasurarea alegetlor pentru Presedintele Romaniei din
am:J 2014 conform anexei laprezenta .

Art.2. -Prezenta va fi. comunicata Institu;iei Prefectului - judegul Galap,, si afisata , pfin gnl^
secretarului comunei.
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*Numerotarea sectiil_or*de votare poate suferi modificiri.+r Arterele care au (D/R) sunt ariere care au fost desfiinfate sau redenumite.

Nr. sv* Sediul sv Delimitare sec.fie de vnfor-
Loc. Comn-/sat an Arferi**/nrrm 4t aA'ni

270

271

C6minul Cultural Cosmeqti
.loc, COSMF.STT cosME$Tr integral

licoala cu clasele I-VII
Cosmesti Vale" loc"
COSMESTII-VALE

cosME$TIr-VALE integral

272
$coala cu calsele I-IV. B4ltdreJi, loc.

BALTARETI
eAlrAnalr integral

ztJ

274

CAMIN CULTURAL din
sat Furcenii Vechi. loc.

FURCENII VECHI
FURCENII VECHI

integral

SATU NOU integral
Scoala cu clasele I-VII

Furcenii Noi. loc.
FUBCENII NOI

FURCENIINOI integral

29.09.2014
Pagina I


