
ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA – COMUNA  LIMANU 

PRIMAR  
 

DISPOZITIA  NR. 75 
 

privind organizarea si delimitarea sectiilor de votare in comuna Limanu pentru 
organizarea referendumului local din data de 09.12.2012 

 
URDEA  NICOLAE  IUSTIN – PRIMARUL  comunei  Limanu , judeţul Constanţa  
Având în vedere: 

 prevederile H.C.L. 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”; 

 prevederile art. 17 din Legea 3/2000 - privind organizarea si desfăşurarea 
referendumului, actualizata, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 prevederile art. 18 din Legea nr. 35 din 13 martie 2008, actualizată pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali; 
 

În temeiul art. 68 alin.(1)  din Legea nr. 215 / 2001 – privind administraţia publică 
locală, cu completarile si modificarile ulterioare 

 
DISPUN: 

 
Art.1 Organizarea la nivelul comunei Limanu a 4 ( patru ) sectii de votare dupa cum 
 urmeaza: 
 

 sectia de votare nr. 1 - Limanu cu sediul la Scoala Generala cu cls. I – VIII 
Limanu, la care isi vor exercita dreptul de vot cetatenii din localitatea 
Limanu a caror nume incep cu litera A pana la litera L inclusiv; 

• sectia de votare nr. 2 - Limanu cu sediul la Scoala Generala cu cls. I – VIII 
Limanu, la care isi vor exercita dreptul de vot cetatenii din localitatea 
Limanu a caror nume incep cu litera M pana la litera Z inclusiv si cetatenii 
din localitatea Hagieni; 

• sectia de votare nr. 3 - 2 Mai cu sediul la Scoala Generala cu cls. I – VIII 
2Mai, la care isi vor exercita dreptul de vot cetatenii din localitatea 2Mai a 
caror nume incep cu litera A pana la litera L inclusiv; 

• sectia de votare nr. 4 – 2 Mai cu sediul la Scoala Generala cu cls. I – VIII 
2Mai, la care isi vor exercita dreptul de vot cetatenii din localitatea 2Mai a 



caror nume incep cu litera M pana la litera Z inclusiv si cetatenii din 
localitatea Vama-Veche. 

 
 

Art.2 Secretarul comunei va proceda la comunicarea prezentei Prefecturii Constanta 
pentru control şi verificarea legalităţii si o va afisa in locuri publice spre a fi 
cunsoscuta de cetateni. 

 
PRIMAR , 

ing. URDEA  NICOLAE IUSTIN  
 

                            Vizat de legalitate 
                  Secretar, 

                           Voicu Bogdan 
 

Limanu:  17.11.2012    


