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DISPOZIJIE
privind stabilirea contravalorii extrasului din registrul electoral,

cuprinzand alegatorii de pe raza Municipiului Campina

Avand in vedere referatul Direc|iei economice inregistrat sub nr. 10.3 84/13 mai
2019 privind stabilirea contravalorii extrasului din registrul electoral., cuprinzand
alegatorii de pe raza Municipiului Campina;

Tmand cont de prevederile art.49, alin.(4) din Legea nr.208/2015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si
functionarea Autoritatii Electorale Permanente;

In baza punctului nr.69 din Anexa — Programul calendaristic pentru realizarea
actiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European
in'anul 2019, aprobatprin H.G. nr.81/2009;

In temeiul art.68, alin.(l) si art 115, alin.(l), lit."a" din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata,

Primarul Municipiului Campina emite prezenta dispozi^ie.

Art.l. — Se va pune la dispozr£ia partidelor politice, alian^elor politice,
alianjelor electorate si organizajiilor cetajenilor aparfinand minorita^ilor nafionale
care participa la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2019, la cererea §i pe
cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzand alegatorii din
Municipiul Campina, respectiv numele, prenumele, data na§terii si domiciliul,
precum si sectia de votare la care au fost arondati, pe suport electronic sau hartie.

Art.2.(l) - Se stabileste suma de 200 lei ca fiind contravaloarea extrasului din
Registrul electoral, pe suport electronic (DVD sau stick).

(2) - Stabilesc suma de 600 lei ca fiind contravaloarea extrasului din
Registrul electoral, pe suport hartie.

Art.3. - Acest extras din Registrul electoral va fi pus la dispozijie eel mai
tarziu pana pe data de 17 mai 2 0 1 9 . .

Art.4. — Serviciul Public Local de Evidenta Persoanei si Direcjia economica
vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozijii.
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