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DISPOZTTTE
privind stabilirea locurilor speciale de afiqaj electoral pentru

referendumul nalional pentru revizuirea ConstituJiei din 6 qi 7 octombrie 20 I 8

Primarul comunei Aninoasa, judeful DimboviJa
AvAnd in vedere temeiurile juridice qi respectiv prevederile:

' afi. 62 din Legea nr. 31 2000 privind organizarea $i desfa$urarea referendumului, cu
modificarile $i completdrile ulterioare;

' afi. 79 din Legea nr. 208/ 2015 privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputatilor,
precum 5i pentru organizarea gi func{ionarea AutodtAtii Electorale Permanent, cu modificfile qi
completfi 1e ulterioare;

. anexei 1a HG nr. 743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Prograrnului calendadstic
al referendumului nafional pentru revizuirea Constitutiei din 6 qi 7 octombrie 2018;

. art.63 alin. (1) lit. a) si a1in. (2) Si art. 64 din Legea nr.21512001 privind administratria
publicd localb, republicatd, cu modificlrile $i completArile ulterioare.

+.
In temeiul art. 68 alin. (1) si art. 115 alin. (1) 1it. a) din Legea rLr. 21512001privind administratia

publici locald, republicatb, cu modificdrile gi complettrrile ulterioare.

D IS PUNE

Art. f. in vedere a organizdii qi desfdgurdrii referendului na{ional pentru revizuirea Constitu}iei
din 6 gi 7 octombde 2018, se stabilesc locurile speciale pentru afiqaj electoral dupd cum urmeazd:

SATWANINOASA:
a. sfada Constantin Manolescu - in fata Centrului cultural Aninoasa;
b. strada Constantin Manolescu - la intersectia cu strada Matei Basarab;
c. strada Constantin Manolescu - lAngd Monurnentul Eroilor.

SATWVFONJTA:
a. intersectia strada Mihai Viteazul cu strada Vasile Lupu;
b. strada Mihai Viteazul - ldngd fostul Cdmin cultural;
c. strada Sasului - la intersectia cu strada General Heruvim,

SATWSATENI:
a. intersectria sffada Popa Marin cu strada Suseni;
b. intersectia strada Popa Marin cu sffada Ion Pefrescu

Art. 2. Prezenta dispozitrie se comunicf, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, ln termenul prevazut de lege, prefectului judetului Dimbovi{a, gi se aduce la cuno$tinta
public[ prin publicarea pe pagina de intemet la adresa: www.primariaaninoasa.ro
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Auizat penl legalitatE
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