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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZTTTE
privind delimitarea qi numerotarea sec{iilor de votare pentru organizarea
desfrgurarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020

gi

AvAnd in vedere prevederile:
art. 154 alin. (1) 9i ale art. 155 alin.

-

(l), lit. ,,a" din Ordonanla de urgenli nr. 57 din i iulie
lS l9 privind Codul administratir:
- aft. 20, alin. (5) coroborate cu cele ale art. 120 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind
alegerea Senatului qi a Camerei Deputafilor, precum qi pentru organizarea qi funclionarea Autoritetii
Electorale Permanente, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- pct. 74 din Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organiz[rii 5i
desfigurlriiin bune condilii a alegerilor pentru autoritelile administraliei publice locale din anul 2020;
- adresa Instituliei Prelectului Judelul Neaml nr. l3.535/04.09.2020, inregistratd la Primlria Comunei
Gherie;ti la nr. 73 I 1107 .09.2020;
- Registrul Secliilor de Votare actualizat, conform datelor Autoritdlii Electorale Permanente;
In temeiul dispoziliilor art. 196 alin.(l) lit.,,b" din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019
priv ind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.l. Delimitarea 9i se numerotarea sec[iilor de votare, din comuna Gherde$ti, in vederea
desfEgurdrii alegerilor locole din 27 septembrie 2020, dupir cum urmeaza:
SECTIA DE VOTARE nr.284 - cu sediul la gcoala GimnazialS, comuna Gherde;ti, unde vor
vota alegdtorii din satul Gheriegti, de la litera A pini la litera C inclusiv;
SECTIA DE VOTARE nr. 285 - cu sediul la $coala GimnazialS, comuna Gherleqti, unde vor
vota alegetoriidin satul Gherdegti, de la litera D pdnd la litera H inclusiv;
SECTIA DE VOTARE nr.286 - cu sediul la $coala Gimnaziali, comuna Gherdeqti Gher6egti,
unde vor vota alegdtorii din satul Gherdegti, de la litera I p6ni la litera Z inclusiv;
SECTIA DE VOTARE, nr.287- cu sediul la $coala Primard din satul Gherieqtii Noi, unde vor
vota toli alegAtorii din satul GherdegtiiNoi;
SECTIA DE VOTARE nr. 288 cu sediul la $coala Primari din satul Te{cani, unde vor vota toti
alegdtorii din satul Tetcani.
Art.2. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei persoanelor, instituliilor gi
autoritali lor interesate.
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