ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORAŞUL POGOANELE
PRIMAR,

DI SPO ZITI E
Privind stabilirea, delimitarea si numerotarea secţiilor de votare din oraşul
Pogoanele, pentru alegerile locale din data de 5 iunie 2016
Primarul oraşului Pogoanele, judeţul Buzău ;
Având in vedere :
- Adresa nr. 8615/18.04.2016 a Institutiei Prefectului, judeţul Buzău, prin
care ni se aduc la cunostinta prevederi legale cu privire la desfasurarea alegerilor
locale din data de 5 iunie 2016 ;
- Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condiţiile
de aducere la cunostinta publica a delimitării si a numerotării secţiilor de votare
din tara precum si a sediilor acestora ;
- Prevederile L e g ii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 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 lo ca li;
- Prevederile L e g ii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu
modificările si completările ulterioare .
In temeiul art. 68 alin. 1 si art. 115 a lin .l lit. „a" din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare .

DISPUN
A rt.1.Se delimiteaza secţiile de votare din oraşul Pogoanele si satul
Caldarasti, in vedere organizarii si desfasurarii alegerilor locale din data de 5 iunie
2016, dupa cum urmeaza :
Localitatea in
care
este
situata secţia
de votare

Num ăr
secţie
de
votare

Denum irea si adresa
im obilului in care isi are
sediul secţia de votare

Num ăr telefon

Delim itarea secţiei
(străzi arondate)

Pogoanele

129

Liceul Teoretic
Pogoanele - s t r . Unirii

0238552383

Străzile: Stefan cel Mare; 1
Mai; Tu d o r Vladim irescu;

de

votare

Pogoanele

Pogoanele

130

131

nr. 17

Unirii;

Clubul Copiilor - str.
M ihai Em inescu nr. 3

Liliacului; Gării
Străzile:
1
Decem brie;
D em ocraţiei; Duzilor; Păcii;

Liceul

Tehnologic

0238552267

"I.A.R.
Pogoneanu" - str. I.L.
C aragiale nr. 39

Caldarasti

132

Şcoala G enerala

0238534865

G rivitei;

Libertatii;

M ihai Em inescu; 9 Mai;
Padureni;
Spiru
Haret;
Nicolae Balcescu
Străzile:
1907;
G eorge
Cosbuc; Patriei; Prim ăverii;
A lexandru loan Cuza; Ion
Luca Caragiale; Viitorului;
M ihail Kogalniceanu; Aurel
Vlaicu; 22 Decem brie
Satul Caldarasti

Caldarasti

Art.2. Secretarul oraşului Pogoanele va comunica prezenta persoanelor si
institutiilor interesate .

