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                                     D I S P O Z I T I E 
 
 
Privind delimitarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, de 
pe raza com. Zarnesti, pentru referendumul national pentru 
revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie 2018  
 
 
    Primarul comunei Zarnesti, judetul Buzau 

    Avand in vedere: 

   - referatul inregistrat la Primaria Zarnesti sub nr.  nr. 5619/2018; 

   - prevederile art. 18 alin(2) din Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile  si 
completarile ulterioare; 
   -  pct. 13 din Programul Calendaristic al Referendumului National 
pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie 2018, aprobat prin 
H.G. nr.743 din 18 septembrie 2018; 
  
     In temeiul prevederilor art. 63, alin(2), 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. La nivelul comunei Zarnesti, jud. Buzau, la alegerile pentru 
referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 
octombrie 2018, se organizeaza 4 sectii de votare, dupa cum urmeaza: 
     Sectia de votare Fundeni cu sediul la  Scoala Gimnaziala 
“Constantin Popescu” Fundeni, la care sunt arondati toti cetatenii cu 
drept de vot de pe raza satului Fundeni; 
 
    Sectia de votare Pruneni cu sediul la Scoala Gen. Pruneni, com. 
Zarnesti, la care sunt arondati toti cetatenii cu drept de vot de pe raza 



satului Pruneni; 
 
    Sectia de votare Vadu-Soresti, cu sediul la Gradinita de Copii din 
satul Vadu-Soresti, la care sunt arondati toti cetatenii cu drept de vot 
de pe raza satului Vadu-Soresti; 
 
   Sectia de votare Zarnesti cu sediul la Gradinita de copii din satul 
Vadu-Soresti, la care sunt arondati toti cetatenii cu drept de vot de pe 
raza satului Zarnesti; 
 
    Art.2. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire  de catre 
primarul comunei.  
    Art.3.Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica a 
personalor si institutiilor interesate prezenta dispozitie.  
    
                                                        Primar, 

                                      Lazar Alexandru 
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                                                                      Avizat, 
                                                                     Secretar,             
                                                              Baltateanu Argentina  

 
 


