
 

 

 
 
 

 
AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  DDEE  RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LLAA  LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

  

ÉÉLLEECCTTIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  DDUU  2211  JJUUIINN  22001155  --  DDIISSTTRRIICCTT  NNUUMMÉÉRROO  66  AADDAAMMSSVVIILLLLEE  

  

  
AAVVIISS  PPUUBBLLIICC  eesstt  ppaarr  lleess  pprréésseenntteess  ddoonnnnéé,,  ppaarr  llaa  ssoouussssiiggnnééee  qquuee  ::      

  
11..  LLaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  mmuunniicciippaallee  aa  ééttéé  ddééppoossééee  aauu  bbuurreeaauu  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  llee  2211  mmaaii  22001155..  

  
CCEETTTTEE  LLIISSTTEE  FFEERRAA  MMAAIINNTTEENNAANNTT  LL’’OOBBJJEETT  DD’’UUNNEE  RRÉÉVVIISSIIOONN..  

  

22..  LLeess  ccoonnddiittiioonnss  rreeqquuiisseess  ppoouurr  êêttrree  éélleecctteeuurr  eett  aavvooiirr  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  

éélleeccttoorraallee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::      

  
ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eesstt  mmaajjeeuurree  llee  jjoouurr  dduu  ssccrruuttiinn  eett  qquuii,,  llee  66  mmaaii  22001155  ::  

  

      --  eesstt  ddee  cc iittooyyeennnneettéé  ccaannaaddiieennnnee  ;;  

      --  nn’’eesstt  ppaass  eenn  ccuurraatteellllee  ;;  
--  nn’’eesstt  ppaass  ddééccllaarrééee  ccoouuppaabbllee  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  ccoonnssttiittuuaanntt  uunnee  mmaannœœuuvvrree  éélleeccttoorraallee  

ffrraauudduulleeuussee  ;;  
EETT  

  eesstt  ssooiitt  ::  

  ddoommiicciilliiééee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  eett,,  ddeeppuuiiss  ssiixx  ((66))  mmooiiss,,  aauu  

                    QQuuéébbeecc;;  

  

  ddeeppuuiiss  aauu  mmooiinnss  1122  mmooiiss,,  ssooiitt  ::      

  

  pprroopprriiééttaaiirree  uunniiqquuee  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  ssiittuuéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  lliimmiitteess  dduu  ddiissttrriicctt  

##66  AAddaammssvviillllee ,,  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  ddoommiicciilliiééee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

mmuunniicc iippaalliittéé  eett  dd’’aavvooiirr  ttrraannssmmiiss  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  llaa  lliissttee  

éélleeccttoorraallee  ;;  

  ooccccuuppaannttee  uunniiqquuee  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee   ss iittuuéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  
lliimmiitteess  dduu  ddiissttrriicctt  ##66  AAddaammssvviillllee ,,  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunn  

iimmmmeeuubbllee  aaiilllleeuurrss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé,,  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  ddoommiicciilliiééee  

ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  mmuunniicc iippaalliittéé  eett  dd’’aavvooiirr  ttrraannssmmiiss  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

ssuurr  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  ;;  
      

                                      NNOOTTEE  ::  LLee  pprroopprriiééttaaiirree  uunniiqquuee  ddee  pplluussiieeuurrss  iimmmmeeuubblleess  oouu  ll’’ooccccuuppaanntt  uunniiqquuee  

                                                                ddee  pplluussiieeuurrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  ss ’’iinnssccrriirree  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  
                                                                  ll’’iimmmmeeuubbllee  oouu  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee  aayyaanntt  llaa  pplluuss  ggrraannddee  

                                                                vvaalleeuurr  ffoonncciièèrree..  

  

          ccoopprroopprriiééttaaiirree  iinnddiivviiss  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  oouu  ccooooccccuuppaannttee  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  

ss iittuuéé  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  lliimmiitteess  dduu  ddiissttrriicctt##66  AAddaammssvviillllee ,,  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  dd’’aavvooiirr  ééttéé  

ddééssiiggnnééee  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunnee  pprrooccuurraattiioonn  ssiiggnnééee  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  
ccoopprroopprriiééttaaiirreess  oouu  ccooooccccuuppaannttss  qquuii  ssoonntt  éélleecctteeuurrss  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  llee  66  mmaaii  

22001155..  
  

NNee  ppeeuutt  êêttrree  ddééssiiggnnéé  llee  ccoopprroopprriiééttaaiirree  qquuii  aa  ddééjjàà  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  

àà  ttiittrree  ddee  ppeerrssoonnnnee  ddoommiicciilliiééee,,  ddee  pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee  oouu  ooccccuuppaanntt  dd’’uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee..  NNee  ppeeuutt  êêttrree  ddééssiiggnnéé  llee  ccooooccccuuppaanntt  qquuii  aa  llee  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  iinnssccrriitt  

ssuurr  llaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  àà  ttiittrree  ddee  ppeerrssoonnnnee  ddoommiicciilliiééee,,  ddee  pprroopprriiééttaaiirree  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee,,  

dd’’ooccccuuppaanntt  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennttrreepprriissee  oouu  ddee  ccoopprroopprriiééttaaiirree  iinnddiivviiss  dd’’uunn  iimmmmeeuubbllee..  

  
33..  DDaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddoommiicciilliiééee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  

ddeess  lliimmiitteess  dduu  ddiissttrriicctt##66  AAddaammssvviillllee ,,  llee  ddeemmaannddeeuurr  ddooiitt  iinnddiiqquueerr  ll’’aaddrreessssee  pprrééccééddeennttee  dduu  

ddoommiicciillee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddoonntt  ll’’iinnssccrriippttiioonn  eesstt  ddeemmaannddééee  eett  ddooiitt  pprréésseenntteerr  ddeeuuxx  ((22))  



 

 

ddooccuummeennttss  ddoonntt  ll’’uunn  mmeennttiioonnnnee  llee  nnoomm  eett  llaa  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  eett  ll’’aauuttrree,,  llee  nnoomm  eett  

ll’’aaddrreessssee  dduu  ddoommiicciillee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ddoonntt  ll’’iinnssccrriippttiioonn  eesstt  ddeemmaannddééee..  

  

  

44..  LLaa  lliissttee  éélleeccttoorraallee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnssuullttééee  eett  lleess  ddeemmaannddeess  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ((éélleecctteeuurrss  ddoommiicciilliiééss  

uunniiqquueemmeenntt)),,  ddee  rraaddiiaattiioonn  oouu  ddee  ccoorrrreeccttiioonn  ddooiivveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  ddeevvaanntt  llaa  ccoommmmiissssiioonn  

ddee  rréévviissiioonn  àà  ll’’eennddrrooiitt  ssuuiivvaanntt  ::      
  

CENTRE COMMUNAUTAIRE LUCIEN-PARENT  
197, RUE D’ADAMSVILLE   

BBRROOMMOONNTT  

  
 

JOURS POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE DE RÉVISION 

 

  

DDAATTEESS  
 
Mercredi le 3 juin 2015 
 
 
Samedi le 6 juin 2015 

  

 

HEURES   

 
De 14 h 30 à 17 h 30 ET  
de 19 h 00 à 22 h 00 
 
De 10 h 00 à 13 h 00 

  

  

Fait à Bromont, ce 27e jour de mai 2015. 
 
Joanne Skelling, avocate, OMA 
Présidente d’élection 

  


