
ROMÂNIA 
JUDE ŢUL GALA Ţ I 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr.1003 
Din 03.09.2018 

Privind : împuternicirea func ţionarilor care vor verifica ş i atesta domiciliul ş i calitatea de 
cetăţean cu drept de vot a semnatarilor propunerii legislative de revizuire a Constitun ţiei 
României, inscrisi in listele anexe la cererea depus ă  de Comitetul de Iniţiativă  pentru 
Promovarea Propunerii Legislative a Cet ăţenilor de Revizuire a Constitu ţiei României, 
înregistrată  Ia Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 72803 din 29.08.2018. 

Domnul Catalin Constantin JJurdubae,Primaru1 Municipiului Tecuci, judetul Galati,validat prin 
sentinta civila rir. 1427 / 24.06.2016,pronuntata de Judecatoria Tecuci in Dosarul nr. 2690 / 324 / 2016 

Avand in vedere: 
cererea depus ă  de Comitetul de Iniţiativă  pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cet ăţenilor de 

Revizuire a Constitu ţiei României, înregistrat ă  la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 72803 din 
29.08.2018; 

Avand in vedere prevederile: 
- art.5 din Legea Nr. 1 89/1 999 privind exercitarea ini ţiativei legislative de către cetăţeni; 
- art. 63 ,alin. 1 ,lit. a) si art. 63 alin.2) din Legea nr. 2 1 5/200 1 a administratiei publice locale, 

republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art.68,alin.1 si art. 1 15,alin.1,lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale,republicata in 2007,cu modificarile si completarile ulterioare; 

DISPUNE 

Art. 1. Cu data prezentei se imputernicesc urmatorii functionari publici pentru atestarea calit ăţii de 
cetăţean cu drept de vot şi a domiciliului susţinătorilor propunerii legislative de revizuire a 
Constitunţiei României, sustinatori inserisi in listele anexe la cererea depus ă  de Comitetul de 
Iniţiativă  pentru Promovarea Propunerii Legislative a Cet ăţenilor de Revizuire a Constituţiei 
României, înregistrată  la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 72803 din 29.08.2018: 
- cons. sup. Cărăbăţ  Florela - Rodica; 
- cons. as. Tudorache Adriana; 
- referent Sandu Lumini ţa. 

Art.3 Atestarea listei de sus ţinători se face in conformitate cu prevederile art.5 alin.(3)din Legea 
Nr. 1 89/1 999 privind exercitarea ini ţiativei legislative de către cetăţeni. 
Art.4 Orice persoană  interesată  poate consulta dosarul cuprinzând listele cu datele şi semnăturile 
susţinătorilor şi poate contesta realitatesemn ăturii sau o altă  prevedere cuprins ă  în liste. Contestaţia 
se face numai în scris şi se adreseaz ă  primarului. 
Art. 5 Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire prin grija persoanelor prevazute la 

art.1. 
Art.6 Prezenta dispozitie va fi comunicat ă  celor interesati prin grija Secretarului Municipiului Tecuci, 

va fî publicata pe site-ul oficial aPţuari Tecuci si afisata la avizierul institutiei 
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