
R O M A N I A
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 

D I S P O Z I T I E

privind  actualizarea anuala  a delimitarii  sectiilor de votare  si stabilirea 
sediilor acestora  pe raza  comunei   Milosesti , judetul Ialomita,

 
Primarul comunei Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

           - prevederile  art. 18  , alin.(2) , (6) din Legea  nr. 35 / 2008  pentru alegerea  Camerei 
Deputatilor  si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea  
autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale  nr. 215/2001 si a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 63-( 2 ) , art.  68 – ( 1) , art. 115 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare 

 
D I S P U N E : 

Art.1.  Pentru anul 2015 se actualizeaza delimitarea sectiilor de votare  si se stabilesc sediile 
acestora  pe raza  comunei  Milosesti , judetul Ialomita , fara  ca acestea  sa  depaseasca  limitele 
teritoriale  ale colegiilor  uninominale  pentru  alegerea  Camerei Deputatilor , dupa cum urmeaza :

O sectie de votare  in satul Milosesti   cu sediul  in  localul Scolii Gimnaziale Milosesti    
din satul Milosesti , la care   voteaza  alegatorii cu domiciliul  in satul Milosesti  .

O sectie de votare in satul Nicolesti  cu sediul  in localul Scolii Generale din satul Nicolesti,
la care voteaza  alegatorii cu domiciliul in satul Nicolesti .

O sectie de votare in satul Tovarasia  cu sediul in localul  Scolii Generale  din satul 
Tovarasia,  la care voteaza alegatorii  cu domiciliul  in satul Tovarasia .

Art.2. Prezenta dispozitie   va fi  adusa la cunostinta alegatorilor prin afisare la sediul 
Primariei comunei  Milosesti  si pe site-ul  propriu www.milosesti.ro si va fi comunicata  Institutiei  
Prefectului  -  Judetul  Ialomita  si Autoritatii Electorale Permanente  prin grija  secretarului  
comunei Milosesti .

P R I M A R ,                          
Jr. Chitoiu Nelu 

    Avizat pentru legalitate ,
                Secretar comuna  Jipa  Eugenia 
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