ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

NR.165/12.09.2020

DISPOZITIE
Cu privire la: delimitarea, numerotarea sectiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, de
pe raza localitatii Verguleasa, Judetul Olt, pentru scrutinul electoral din data de 27.09.2020,
referitor la alegerea autoritatilor administratiei publice locale
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Avand in vedere :
- Prevederile art. 20 alin.(3) si alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii
Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 2 alin.(3) din Legea nr.84/2020, privind prelungirea mandatelor
autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Hotararii nr.16/2016 a Autoritatii Electorale Permanente, privind
conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si a numerotarii sectiilor de votare
din tara si a sediilor acestora;
- Prevederile art.1 din Legea nr.135/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;
- Prevederile H.G. nr.653/2020 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru
relizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;
In conformitate cu prevederile art.155 alin.(2) lit.b) si art. 196 alin.(1) lit.b) din O.U.G
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. Se delimiteaza, se numeroteaza sectiile de votare si se stabilesc sediilor acestora
de pe raza comunei Verguleasa, Judetul Olt, pentru scrutinul electoral din data de 27.09.2020,
referitor la alegerea autoritatilor administratiei publice locale, conform anexei la prezenta ;
Art.2. Prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta alegatorilor prin afisare publica, se
va transmite Institutiei Prefectului Judetului Olt si Biroului Judetean Olt al Autoritatii
Electorale Permanente ;
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind
contenciosul administrativ.
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