
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEŞTI 
 

DISPOZITIE   
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la nivelul 

comunei Mihailesti, judetul Buzau, in vederea organizarii si 
desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei  

din data de 6 si 7 octombrie 2018 
 

 Primarul Comunei Mihăileşti, Judeţul Buzău 
 Având în vedere: 
Ø referatul operatorului autorizat Registrul Electoral inregistrat sub 
nr.5870/02.10.2018;  
Ø prevederile art. 18, alin.2 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si 
desfasurarea referendumului, precum si pentru unele masuri pentru buna 
organizare si desfasurare a referendumului national pentru revizuirea 
Constitutiei, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ø prevederile punctului 13 din H.G. nr.743/2018  privind aprobarea 
Programului calendaristic al referendumului national pentru revizuirea 
Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018; 
Ø prevederile Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. 16/2016 privind 
conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor 
de votare din tara, precum si a sediilor acestora; 
 In temeiul art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
DISPUNE: 

 
Art.1. Se aproba delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna 

Mihailesti, judetul Buzau, pentru referendumul national pentru revizuirea 
Constitutiei din data de 6 si 7octombrie 2018, conform anexei parte integranta 
din prezenta dispozitie.  

Art.2. Dispozitia va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la avizierul 
Primariei comunei Mihailesti si pe site-ul  institutiei www.comunamihailesti.ro 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor, 
persoanelor fizice şi juridice interesate. 

PRIMAR 
Dorinel PETRE 

 Avizat, 
  Secretar comună  

Violeta-Adelina TUDOSE 
Mihăileşti 
02.10.2018 
Nr.253 



Anexă dispoziţie primar Nr. 253/02.10.2018  
 

 
Referendum pentru modificarea constituției 

Delimitările secţiilor de votare din MIHĂILEŞTI 
 

Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare 
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr 

administrativ/ bloc/ 
descriere 

282 Şcoala 
Gimnaziala 
Mihailesti, loc. 
MIHĂILEŞTI 

COLŢĂNENI  

integral; 
 

MIHĂILEŞTI  

integral; 
 

SATU NOU  

integral; 
 

283 Şcoala Primara 
Mărgineanu, 
loc. 
MĂRGINEANU 

MĂRGINEANU  

integral; 
 

 

 

 

PRIMAR 

Dorinel PETRE 

 

 

 

 Avizat, 
  Secretar comună 

Violeta-Adelina TUDOSE 


