Administralia comunal[ Cuvin in baza articolului 14. Legii privind Lista unitard a
aleg[torilor (,,Monitorul oficial al R.S." numirul 10412009 qi99l20l1) qi capitolul IV punctul 10.
a Instrucliiei pentru rcalizarea Legii privind Lista unitar[ a alegdtorilor (,,Monitorul oficial al
R.S." numdrul 1512012,8812018 qi 6712020 ) 9i Decizia Preqedintelui Adundrii Comunei Cuvin
nr.013-212021-I din ll martie 2027.(,,Monitorul oficial al comunei Cuvin" numdrul 312021),
public[ um[toarea qi Schimbarea Decizei Pregedintelui Adun[rii Comunei Cuvin nr. 013512021-I din 12 aprilie 2021. (,,Monitorul oficial al comunei Cuvin" numdrul 612021), publicl
urmdtoarea

INFORMATIE
unici a alegdtorilor,partea listei alegdtorilor
pe
data
de 09 mai 2021se vor desfrqura alegerile
c6rei
pentru teritoriul comunei Cuvin, inbaza
pentru membrii ai consiliilor comunitd{ilor locale: (Prima Comunitate Locald Cuvin, a Doud
Comunitate Local[ Cuvin, Comuniteta Locald Bavani5te, Comuniteta Local[ Gaj, Comuniteta
Loca16 Deliblata, Comuniteta Locald Dubovac, Comuniteta Locald Malo BavaniSte, Comuniteta
Localfi Maramorac, Comuniteta Locald Plodica ;i Comuniteta Locald Skorenovac, este expusd la
cuno;tinfd de cauzd in Administralia comunald Cuvin - Departamentul pentru serviciile publice
qi administra[ia general[ - Sec]ia pentru administralia generald, Cuvin, str. A.P.l. numdrul 5,
cancelaria numdrul l3 - parter.
Cetdfenii pot executa cunogtinJa de cauzd in lista alegdtorilor a comunei Cuvin in fiecare
zi (cu exceplia simbetei qi duminicii) de la ora 07,00 pAnI la 15,00 qi inainta cerinla pentru
inscrierea, qtergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei aleg[torilor pdn6 pe data de
28 aprilie 202lla orele 24,00.
Cererea pentru inscrierea, gtergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei
alegatorilor se inainteazd Administra(iei comunale Cuvin, in scris, pe adresa Comuna Cuvin,
Administua[ia comunald Cuvin strada A.P.I. numdrul 5, direct in incdperile oficiale a
Administra[iei comunale Cuvin, Departamentul pentru serviciile publice gi administralia
general[, cancelaria numdrul 13.
Acces la Lista unicd a alegdtorilor se poate executa qi pe cale electronici pe siteul-ul oficial
Ministerului Administrafiei de Stat Ei Autoguverndrii Locale www.birackispisak.mduls.gov.rs
prin introducerea datelor privind num[rul unic al cetdfenilor.
Se anunlE cetdlenii comunei Cuvin cd Lista

ADMINISTRATIA COMUNALA CUVIN
Numlrul: 208-6121-lY din 13 aprilie 2021

SEFUL ADMINISTRATTEI COMLINALE CUVIN
Jelena. iolakovi6, j urist I icenf iat

