
   

ROMÂNIA 
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MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ 

 
DISPOZIŢIE 

 Privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor acestora, de pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamţ, aferente alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2016 

 

Potrivit prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege 

dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a 

gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a 

treburilor publice”; 

În temeiul prevederilor art.20 alin. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente și ale pct. 95 din H.G nr.635/2016 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016; 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ  

           Văzând referatul nr. 29.370/ 09.11.2016 prin care Serviciul Administrație Publică și Juridic susține 

aprobarea delimitării și stabilirea sediilor secțiilor de votare arondate în municipiul Piatra Neamţ; 

În conformitate cu prevederile art.63 alin. 1 lit. a) şi art.115 alin.1 lit.a) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D I S P U N: 

           ART.1 – Se delimitează şi se stabilesc sediile secţiilor de votare de pe raza administrativ-teritorială 

a municipiului Piatra Neamţ, aferente alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 

decembrie 2016, potrivit anexei la prezenta; 

ART.2 – Serviciul Administraţie Publică și Juridic va înregistra prezenta dispoziţie şi o va 

comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate și va 

asigura aducerea acesteia la cunoștință publică prin publicații, în condițiile legii.  
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