
JUDETUL GALATI  

COMUNA TULUCESTI  

          PRIMAR  

 

D I S P O Z I Ţ I A  Nr.  63 

Din  02.04.2012  
 

 

Privind:  delimitarea secţiilor de  votare în cadrul circumscripţiei electorale nr. 59 din 

comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi, cu ocazia alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2012; 

 

 

Bratu Petrică  primarul comunei Tuluceşti , judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile H.G. 140/2012 privind stabilirea datei de 

desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 

Având în vedere prevederile H.G. 141/2012 privind aprobarea Programului 

calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 

Având în vedere prevederile art. 12, 15 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale 

Având în vedere prevederile art. 63 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din  Legea 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile 68 alin. 1  din  Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D I S P U N E : 

 

Art. 1. -  Se delimitează secţiile de votare din comuna Tuluceşti,  judeţul Galaţi, 

după cum urmează. 

 Secţia de votare nr. 1 cu sediul în Grădiniţa din satul  Tuluceşti unde  vor vota 

alegatorii din satul Tuluceşti de la casa nr. 1 Severin Mihaica pana la casa nr. 

525 Mîndru Caterina inclusiv; 

 Secţia de votare nr. 2 cu sediul în Şcoala Tuluceşti unde vor vota alegătorii 

din satul Tuluceşti de la casa nr. 526 Mîndru Paraschiv  pana la casa nr. 1120 

Giurgea Ion inclusiv; 

 Secţia de votare nr. 3 cu sediul in Şcoala Tătarca unde vor vota alegatorii de la 

casa nr. 1 Mârza Ionuţ  pana la casa nr.265 Lepadatu Mihai inclusiv; 

 Secţia de votare nr. 4 cu sediul in Şcoala Şiviţa unde vor vota alegatorii de la 

casa nr. 1 Fătu Alexandru pana la casa nr. 531 Ionescu Vasile inclusiv; 

 Secţia de votare nr. 5 cu sediul in Grădiniţa Şiviţa unde vor vota alegatorii de 

la casa nr. 532 Iamandi Marin până la casa nr. 854 Oprea Ion inclusiv; 

Art. 2.- Domnul secretar Sandu Dan va aduce la cunoştinţa publica prezenta 

dispoziţie şi o va comunica la Prefectura Galaţi . 

 

 

               PRIMAR,         AVIZAT,  

   Bratu Petrică                SECRETAR 

                                                                                      Sandu Dan 

 

 


