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DISPOZIȚIA nr.191 
 din 07.09.2020 

privind organizarea,  delimitarea  secţiilor de votare şi stabilirea sediului acestora 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020 

            analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 20 alin. (3) şi art. 120  din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

b) pct. 74 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

c) art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 

administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

d) art. 155 alin. (1) lit.a), alin. (2), lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

luând act de: 

a) referatul secretarului general al comunei Scânteieşti nr. 7358/07.09.2020; 

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

PRIMARUL COMUNEI SCÂNTEIEŞTI 

emite următoarea dispoziție: 

Art. 1. – Se organizează la nivelul Comunei Scânteieşti, judeţul Galaţi,  în cadrul Biroului Electoral 

de Circumscripţie nr. 50, cu sediul în sat Scânteieşti, Str. Scînteiei nr. 71,  pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale din anul 2020, două secţii de votare, cu sediul şi delimitarea următoare: 

a) în satul Scânteieşti, se stabileşte  sediul secţiei de votare la Căminul Cultural, cu sediul în 

Str. Scînteiei, nr. 57 

b) în satul Fântânele, se stabileşte sediul secţiei de votare la Căminul Cultural, cu sediul în 

Str. Unirii nr. 64. 

 

conform Anexei la prezenta dispoziţie. 

 

Art. 2 -  Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, instituţiilor abilitate şi se va afişa la sediul instituţei şi pe pagina de 

internet a acesteia. 
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         …………………………….……                                                  

                     Ghiorghe BUTE                                        

contrasemnează pentru legalitate: 

secretarul general al comunei Scânteieşti 

        
 
              …………………………….……         

           Mihaela PIETRARU                                                     


