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Administrafia comunald Cuvin inbaza articolului 14. Legii privind Lista unitard a alegdtorilor
(,,Monitorul oficial al R.S." num6rul 10412009 qi 99l20ll) 9i capitolul IV punctul '10: tl
Instrucfiiei pentru realizarea Legii privind Lista unitarl a alegdtorilor (,,Monitorul oficial al R.S."
num6rul l5l20l2) gi Decizia Preqedintelui Adundrii Comunei Cuvin nr. 013-212018-I din
28.03.2018..,(,,Monitorul oficial al comunei Cuvin" numirul 4 /2018), public6 urmdtoarea

INFORMATIE
unic[ a aleg[torilor, partea listei alegdtorilot
pentru teritoriul comunei Cuvin, inbaza cdrei pe data de 13 mai 2018 se vor desfdgura alegerile
pentru membrii ai Consiliului comunitdtii locale Maramorac, este expusi la cunogtinld de cauzd
in Administratia comunald Cuvin - Departamentul pentru serviciile publice gi administrdfia
generald - Secfia pentru afacerile generale, Cuvin, str. A.P.L numdrul 5, cancelaria numitul,]3 +
Se anunf[ cetdfenii comunei Cuvin cd Lista
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Cet[(enii pot executa cunogtin{a de cauzd in lista alegdtorilor a comunei Cuvin in fiecare
zi (cu excepfia duminicii) de la ora 07,00 pAnI la 15,00 gi inainta cerin{a pentru inscrierea,
gtergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei alegdtorilor pdni pe data de 27 aprilie
2018 la orele 24,00.
in mod deosebit se invitd persoanele minore, care dreptul electoral il primesc cel tdrziu in
ziua alegerilor 13 mai 2018, iar trdesc pe teritoriul comunei Cuvin, sd verifice dacd sunt inscriqi
pe Lista aleg6torilor.
Din momentul decretirii candidafilor pentru funcfia de membru al consiliului comunit6fii
locale drept la executarea cunogtinlei de cauzd gi inaintarea cerin(ei pentru modifipareai.listei
alegdtorilor are gi candidatul pentru funcfia de membru al consiliului comunitdfii. loealei,:l$
semnatarul propunerii pentru candidat.
'. $.ii *
qi
In urma incheierii listei alegdtorilor din 28 aprilie 2018 pfinI la 9 mai 2018, ora 24;00
(cel tdrziu 72 oare inainte de ziua desfElurlrii alegerilor), candidafii gi semnatarii propunerii
pentru candidat, pot inainta cererea privind modific6rile in lista alegdtorilor Ministerului
Administrafiei de Stat qi Autoguvern[rii Locale direct sau prin intermediu Administrafiei
comunale Cuvin in localitatea domiciliului.
Cererea pentru inscrierea, $tergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei
alegdtorilor se inainteaz[ Administrafiei comunale Cuvin, in scris, pe adresa Comuna Cuvin,
Administrafia comunald Cuvin strada A.P.I. numdrul 5, direct in incdperile oficiale,'a
Administraliei comunale Cuvin, Departamentul pentru servic.iile publice qi administi.@id
generalI, cancelaria num6rul 13.
r, lir;i*i
Acces la Lista unic6 a alegdtorilor se poate executa gi pe cale electronicd pe siteut ql

oficial Ministerului Administratiei de Stat gi Autoguvernirii Lo0ale
www.birackispisak.mduls.gov.rs, prin introducerea datelor privind numdrul unic al cet6lenilof-t!{J
ADMINISTRATIA COMUNALA CUVIN
Numirul: 208-11212018-Min 29 martie 2018
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