105 sectii de votare in Sibiu

Primaria Sibiu a stabilit delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru alegerile prezideniale din
luna noiembrie, se arata intr-un comunicat al Primariei Sibiu.
in total au fost delimitate si numerotate 105 sectii de votare care vor functiona in marea majoritate in
gradinite, scoli si licee din oras, fiind amenajate si doua sectii de vot in Palatul Copiilor, una in Casa
Corpului Didactic, una in Facultatea de Inginerie, una in cladirea Clubului Sportiv Şcolar Sibiu si una in
statiunea Paltinis.
Sibienii pot afla sectia la care vor vota prin consultarea Dispozitiei nr. 1658, fie pe site-ul institutiei
(www. sibiu.ro ), la sectiunea " Dispozitiile primarului ", fie din publicatiile afisate la sediile Primariei
Sibiu de pe Bulevardul Victoriei, nr. 1-3 si respectiv sediul de pe strada Samuel Brukenthal, nr. 2, precum
si in pasajele subterane din fata magazinului Dumbrava si respectiv cel din fata Hotelului Continental
Forum.
Primaria Sibiu se ocupa de asemenea si de actualizarea Registrului Electoral Permanent prin scoaterea
din evidenta care contine persoanele cu drept de vot din Municipiul Sibiu a persoanelor decedate precum
si a persoanelor care au pierdut acest drept fie ca urmare a unei condamnari penale, fie ca urmare a
pierderii capacitatii de exercitiu. De asemenea, sunt adaugate in lista persoanele care implinesc varsta de
18 ani si prin urmare, primesc dreptul de a vota. in prezent, lista contine 143.582 de persoane cu drept de
vot in municipiul Sibiu.
in ceea ce priveste spatiile destinate afisajului electoral, Primaria Sibiu a stabilit si a asigurat amenajarea
a 105 locatii, dupa cum urmeaza:
1.Imobilul de pe Bulevardul Victoriei, nr. 2-4
2.Cazarma 90 (aleea care duce spre Teatrul National " Radu Stanca ")
3.Şcoala nr. 11 de pe strada Smardan, nr. 5
4.Gradinita nr. 20 din Piata Iancu de Hunedoara
5.Şcoala nr. 20 de pe strada Macaralei
6.Şcoala nr. 1 de pe strada Hategului, nr. 8
7.Şcoala nr. 25 de pe strada Sibiel nr. 6
8.Şcoala nr. 21 de pe strada Luptei, nr. 27
9.Şcoala nr. 23 din Ţiglari
10.Şcoala nr. 13 de pe strada Lunga
11.Şcoala nr. 12 din Piata Cluj
12.Piata Agro-alimentara Cibin
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13.Piata Agro-alimentara Vasile Aaron
14.Piata Agro-alimentara Rahova
15.Colegiul National Pedagogic "Andrei Şaguna " de pe Aleea Turnu Rosu
16.Colegiul Tehnic Energetic
17.SC Independenta SA de pe strada Ocnei
18.Spitalul Judetean Sibiu, in zona sensului giratoriu de pe Bulevardul Corneliu Coposu
19.Piata Garii, in dreptul imobilului cu nr. 8
20.Calea Dumbravii, in statia Tursib din fata complexului financiar-bancar.
Cuvinte cheie: brukenthal primaria sibiu paltinis turnu rosu sibiel forum paltin municipiul sibiu
bulevardul victoriei bulevardul corneliu coposu hunedoara cluj piata garii vasile aaron teatru
facultatea de inginerie calea dumbravii strada lunga continental cibin hotel tursib spitalul judetean
sibiu independenta sa colegiul national strada ocnei cazarma 90 sport sportiv banca teatrul national
dumbrava macara ingineri gradinite corneliu coposu strada luptei samuel brukenthal vasile strada
sibiel statiunea paltinis anc facultatea piata cluj gradinita aleea amenajare sibienii hotelu persoane
strada hategului locatii cal macarale piata iancu de hunedoara
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