
ROMAI{IA
JI]DETUT, COVASNA

COMUNA MOACSA
PRIMAR

DTSPOZITIA NR. 86/2018
privind stabilirea locurilor speciale de afiqaj electoral din comuna Moacqa in vederea
organizirii gi desfiqurlrii Referendumului na{ional pentru revizuirea Constitutiei din

data de 6 si 7 octombrie 2018

Primarul Comunei Moacga, jude{ul Covasnal
Avli.nd in vedere Referatul nr.I.725128.09.2018 al secretarului comunei Moacqa;
in conformitate cu prevederile art. 62 din Legea nr. 312000 privind organizarea qi

desftEurarea Referendumului, cu modif,rc[rile gi completarile ulterioare, coroborat cu art. 79
Legea rr. 20812015 privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor, precum gi pentru
organizarctr gi funclionarea Autoritdtii Electorale Permanente, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

Avlind in vedere O.U.G. nr.86 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea Ei
conrpletarea Legii rtr. 312000 privind organizarca Ei desfdgurarea Referendumului, precum ;i
pentru uneie mdsuri pentru buna organizare Ei desfrEurare a referendumului nalional pentru
levizuirea (lonstituliei;

AvAnd in vedere H.G. nr. 743120f8 privind aprobarea Programului calendaristic al
referendumuli national pentru revizuirea Constituliei din 6 qi 7 octombrie 2018, respectiv
FLG. nr, 74412018 privind stabilirea m[surilor tehnico-organizatorice, a bugetului qi a
cheltuielilor necesare pentru buna organizare Ei desfbEurare a referendumului national pentru
revizuire Constituliei din 6 gi 7 octombrie 2018;

In confotmitate cu prevederile aft. 6l alin. (2), afi. 63 alin. (1) lit. a raportate la cele
ale alin, (2) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd 1oca16, republicatd, cu
modifi carile gi completdrile ulterioare;

Intemeiul prevederilor art. 68 alin. (1) 9i art. 1 15 alin. (1) lit. a din Legea m. 21512001
privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

DISPUNE

Art. 1. - Se stabilesc locurile speciale de afiEaj electoral din comuna MoacEa privind
Referendurnul nalional pentru revizuirea Constituliei din data de 6 Ei 7 octombrie 2018, dupd
cum urmeazd:

7. SATaL MOAC$A:
- in fala Primdriei Comunei Moacga;
- In fala clddtrii fostei $coli Generale cu clasele I-IV din trupul sdtesc

ERESTEGHIN.



2, SATUL PADURENI:
- in fata Scolii cu clase I-IV.

Art. 2: Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei Dispozilii se ins[rcineazd
Primarul comunei Moacsa.

Moacga, Ia 28 septembrie 2018.

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

Fiildp-Fuer M. Zelinda'r( )f


