ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA LIMANU
Consiliul Local Limanu

HOTĂRÂREA NR. 26

privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local din data de
9 decembrie 2012 pentru consultarea populației având tema „Consultarea
cetățenilor comunei Limanu cu privire la explorarea si exploatarea
gazelor de șist pe teritoriul administrativ al Comunei Limanu”
Consiliul Local Limanu întrunit în şedinţa ordinară în data de 30.10.2012,
în baza Dispoziţiei primarului comunei Limanu, nr. 69/2012,








Având în vedere:
prevederile H.G. 188/20 martie 2012 privind aprobarea Acordului petrolier de
concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX - 18
VAMA VECHE, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si
Chevron Romania Holding B.V.;
H.C.L. nr. 19/03.03.2012 privind aprobarea atacarea in contencios
administrativ a Hotărârii de Guvern nr. 188 din 20 martie 2012;
adresa nr. 4766/16.10.2012 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului
Constanta;
prevederile Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului,
cu modificarile si completarile ulterioare;
expunerea de motive prezentata de primarul comunei Limanu – ing. Urdea
Nicolae Iustin;
prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aproba organizarea referendumului local pe teritoriul administrativ al
comunei Limanu, pentru consultarea populației având tema
„Consultarea cetățenilor comunei Limanu cu privire la explorarea si
exploatarea gazelor de șist pe teritoriul administrativ al Comunei
Limanu” .
Art.2 La referendum cetatenii sunt chemati sa se pronunte cu „DA” sau „NU” la
intrebarea:
„SUNTEȚI DE ACORD CU EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA GAZELOR
DE ȘIST PE TERITORIUL COMUNEI LIMANU”

Art.3 Se aproba data de 9 decembrie 2012 pentru organizarea referendumului cu
tema specificata la art. 1 al prezentei hotarari, data ce se va aduce la
cunostinta publica prin mijloace de informare publica.
Art.4 Se aproba modelul buletinului de vot prezentat in anexa nr. 1 a prezentei
hotarari.
Art.5 Finantarea cheltuielilor aferente organizarii referendumului local se va asigura
din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Limanu.
Art.6 Se aproba structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local
conform anexei 2 a prezentei hotarari.
Art.7 Se aproba PROGRAMUL CALENDARISTIC pentru realizarea acțiunilor
referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului local din
data de 9 decembrie 2012 pentru consultarea populației având tema
„Consultarea cetățenilor comunei Limanu cu privire la explorarea
si exploatarea gazelor de șist pe teritoriul administrativ al
Comunei Limanu”
Art.8 Se imputerniceste Primarul Comunei Limanu de a coordona din punct de
vedere tehnic organizarea referendumului si de a lua toate masurile legale si
necesare pentru respectarea legalitatii tuturor activitatilor aferente.
Art.9.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate,
Prefecturii Judeţului Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii şi o va
afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, -- votruri
impotriva, -- abtineri, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.
LIMANU 30.10.2012
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boboșatu Aurel

Secretar,
Voicu Bogdan

Anexa nr. 1 la H.C.L. 26/30.10.2012

ROMÂNIA
BULETIN DE VOT
pentru Referendumul local din data de 09 DECEMBRIE 2012 asupra consultării cetățenilor
comunei Limanu cu privire la explorarea și exploatarea gazelor de șist pe teritoriul
administrativ al Comunei Limanu

DA

SUNTEȚI DE ACORD CU
EXPLORAREA ȘI EXPLOATAREA GAZELOR DE ȘIST
PE TERITORIUL COMUNEI LIMANU?

NU

Dimensiune finita buletin de vot: format A5 ( 149mm x 210mm )

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boboșatu Aurel
Secretar,
Voicu Bogdan

Anexa nr. 2 la H.C.L. 26/30.10.2012
Structura cheltuielilor aferente organizarii referendumului local
din data de 09.12.2012
1. Cheltuieli necesare pentru dotarea si functionarea Biroului Electoral al
Circumscriptiei.
2. Sume necesare pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si dotare a
sectiilor de votare, precum si alte materiale necesare procesului de votare in
sectii.
3. Sume necesare pentru achizitionarea de hartie, tiparirea buletinelor de vot si a
timbrelor autocolante.
4. Sume necesare pentru confectionarea stampilelor de control ale sectiilor de
votare, precum si ale stampilelor cu mentiunea VOTAT.
5. Sume necesare platii indemnizatiilor membrilor birourilor electorale.
6. Sume necesare tiparirii listelor electorale.
7. Alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boboșatu Aurel
Secretar,
Voicu Bogdan

