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DISPOZIŢIA  nr.    84  /2014 

privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Muntenii de Sus, 
judeţul Vaslui,  pentru organizarea  si  desfasurarea  alegerilor Parlamentului 
European  din anul  2014 

 
        Având în vedere: 
- adresa Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui, nr.1412/14.02.2014  prin 

care se solicită emiterea unei dispozitii pentru delimitarea secţiilor de votare din 
comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, pentru organizarea  si  desfasurarea  
alegerilor Parlamentului European  din anul  2014; 

       Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 38 si art. 121 alin. (1) si alin. (2)   din Constitutia României, (r); 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
c) art.61 alin(2), art.63 alin.(1) lit. a) raportate la cele ale alin.(2) şi art.64 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

d) art. I, pct. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 4 din 05.02.2014 
privind operationalizarea Registrului electoral si pentru modificarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea  si desfasurarea  alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum si unele  masuri pentru organizarea  si  desfasurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European din anul 2014;   

În temeiul prevederilor  art.68 alin.(1)  şi celor ale art.115 alin.(1) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

    Anton Vasile, primar al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui: 
D I S P U N: 

 Art.1. Se delimitează secţiile de votare din comuna Muntenii de Sus, judeţul 
Vaslui, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii pentru  organizarea  si  
desfasurarea  alegerilor Parlamentului European  din anul  2014,  după cum 
urmează: 
 - Localitatea Muntenii de Sus – Secţia de votare nr.1, unde vor vota 
alegătorii din localitatea Muntenii de Sus, cu sediul în Şcoala Gimnazială „Ion 
Agarici”, Muntenii de Sus; 
 - Localitatea Satu-Nou – Secţia de votare  nr.2, unde vor vota alegătorii din 
localitatea Satu-Nou, cu sediul în Şcoala primară, Satu-Nou.. 
 Art.2. Un exemplar după prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei 
Prefectului - judeţul Vaslui. 
          Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa alegătorilor în termenul 
prevăzut de lege.  
                             MUNTENII DE SUS,  20   februarie 2014 
  PRIMAR,                                                     Avizat pentru legalitate;  
                 Anton Vasile                                                         Secretar comună, 

                (cu exercitare temporara de atributii)
              BURGHELEA MONICA 
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