BTROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRTPTIE
COMUNALA NR. 55 SALCIOARA

norAnAnr

privind reglementarea unor aspecte referitoare la buleti
pentru alegerile locale din 5 iunie ZOL6

Biroul electorar de circumscriplie nr. 55 Sdrcioara,
Av6nd in vedere

:

'prevederile art. 58 alin. (6) din Legea nr. rLslzoLs pentru alegerea
autorititilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii
administratiei publice locale nr. 21512001, precum gi pentru modificarea
completarea Legii nr.39312004 privind statutul alegilor locali;

gi

'prevederile H.G' nr. 55120t6, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare,

pentru aprobarea modelelor 9i a condiliilor de tipSrire ale buletinelor
de vot
care sunt folosite la alegerile locale din anul 20L6;
'adresa Biroului Electoral de Circumscriplie JudeleanH 2g Ialomila nr.
283/ 10.05. 2016, in registratd su b nr, Zg / tO.O5.2Ot6
tn temeiul art' 27 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit6lilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale
nr. 21512001, precum gi pentru modificarea 9i completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul alegilor locali , precum gi a prevederilor art. 3 din Regulamentul
aprobat prin HotHrdrea Bir.oului Electoral central nr.2 /H din 2g.03.2016,

HOrAnAgrE
4ft. 1. Buletinul de vot pentru alegerea Primarului comunei S|lcioara,
judelul Ialomila se va tipbri pe o coari de h6rtie format A4, imprimarea
patrulaterelor fbcdndu-se incep6nd cu a doua pagini interioar6. pe prima linie se
vor imprima 2 patrulatere de dimensiunea B cm x 9,5 cm. Distanta intre patrulatere
va fi de minim 2 cm.

Alt. 2. Buletinul de vot pentru alegerea Consiliului local al comunei

SSlcioara, judelul Ialomila se va tipiri pe o coalS de h6rtie format A4, imprimarea
patrulaterelor fdc6ndu-se incepdnd cu a doua paginb interioarS. pe prima linie se

vor imprima 2 patrulatere de dimensiunea 8,5 cm
patrulatere va fi de minim 2 cm.

x

11 cm. Distanta intre

Aft' 3'

Prezenta hotirdre se completeaz6 cu menliunile
din Anexa 1
Anexa 2 din H'G' nr' 55 din 10.02'2016, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare.

Alt' 4

9i

va R comunicat5 Biroului Electoral de
circumscripfie Judeleand lalomila si va fi
adus5 la cunogtinla publici prin afigare la
sediul B.E.C.C. nr. 55 Sdlcioara,
Prezenta hotbr6re

Pregedinte,

w;#

ANDREEA IOANA

Jlr

Nr. 5
Adoptat5 astizi, 1 1,05.2016

Loctiitor,
STAN GABRIEL ADRIAN

