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Referendum Constanta

Mai multe sectii de votare
33

Primarii si sefii deconcentratelor constantene implicate in organizarea referendumului pentru
destituirea presedintelui suspendat Traian Basescu au participat, vineri, la o sedinta de instruire in
cadrul careia au fost dezbatute aspecte specifice organizarii si desfasurarii consultarii populare din
29 iulie. Sedinta a fost condusa de subprefectul Radu Volcinschi. Cu aceasta ocazie, reprezentantul
Autoritatii Electorale Permanente a reamintit participantilor cadrul normativ si interpretarea legala a
organizarii sectiilor de votare, amplasarea si dotarea acestora, precum si arondarea locuitorilor pe
fiecare sectie de votare, punctand interesul pe care trebuie sa il manifeste atat primarii, cat si viitorii
presedinti ai sectiilor de votare in raport cu listele electorale, prezenta la vot, gestionarea
incidentelor care pot surveni in cursul desfasurarii procesului electoral si, nu in ultimul rand,
centralizarea rezultatelor votului la nivelul fiecarei sectii. De asemenea, reprezentantul ISU
&#8220;Dobrogea" a precizat ca sectiile de votare trebuie organizate cu prioritate la parterul
locatiilor in care se afla. Subprefectul Radu Volcinschi a declarat ca referendumul trebuie organizat
cat mai bine, in conditiile in care, in ziua referendumului, pe litoral va fi aglomeratie la sectiile de
votare, dat fiind numarul mare de turisti care se anunta in acel weekend. Volcinschi a spus ca
autoritatile vor suplimenta fortele de ordine care vor asigura buna desfasurare a referendumului,
cadrele urmand a fi detasate din toata tara. Conducerea Prefecturii a mai anuntat ca in judet vor fi
organizate 554 de sectii de votare, fata de 531, cat au fost la alegerile locale din 10 iunie. La nivelul
municipiului Constanta a fost suplimentat numarul sectiilor de votare de la 198, la 214. Fata de
alegerile locale au fost facute modificari de adrese si la nivelul sectiilor de votare 196 si 197. Sectii
in plus se organizeaza si in orasele Mangalia si Eforie, precum si in comuna Limanu. Lista completa
si adresele celor 554 sectii de votare din judetul Constanta poate fi consultata pe adresa
http://www.telegrafonline.ro.
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