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Df SPOZ|T tA nr.57
Din data de 05.11.2020

privind condiliile de aducere la cunogtinla publici
a delimitirii gi a numerotdrii secliilor de votare in vederea desfdguririi

alegerilor pentru senat 9i camera Deputalilor - ANUL 2o2o

Primarul comunei Dorobanli, d-na Korondi-Jozsa Erica,
Av6nd in vedere:

- Prevederile Legii nr. 208/201'5, privind alegerea Senatului gi a camerei Deputafilor, precum gi pentru
organizarea gi funclionarea Autoritdtii Electorale Permanente, cu modificSrile gi completdrile ulterioare,

- Prevederile H'G' nr. 744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru senat gi camera Deputatilor din
anul 2020;

- Prevederile H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor
necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru Senat 9i Camera Deputalilor din anul
2020;

- Prevederile H'G. nr.754/2020 stabilirea mdsurilor tehnice necesare pregdtirii, organizdrii gi desfdgurdriiin
bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020;
in temeiul art. 155 si art. 195, alin.l, lit. b) din o.u.G. nr,57l2oL9 privind codul Administrativ,

emite prezenta

DtsPoZtJtE:

Art.l. Aducerea la cunogtinla publicd a:
1' Delimitdrii 5i a numerotdrii secliilor de votare organizate pe raza administrativ-teritoriald a

comunei Doroban!i, sectii de votare care vor fi conform Anexei, parte integrantd la prezenta
dispoziJie, in vederea desfdgurdrii alegerilor pentru Senat ;i Camera Deputalilor gi va fi fdcutd
prin urmdtoarele modalitdli:

a) prin afigare pe site-ul primdriei;
b) prin publicalii afigate la sediul primdriei, la sediul cdminului cultural gi in alte locuri publice frecventate de

cdtre cetdleni;
c) prin publicaJii afigate la sediile sec{iilor de votare;
Art.2. Prezenta dispozilie se va comunica:

Instituliei Prefectului Judelului Arad;
Primarului Comunei Dorobanti;
Persoanelor nominalizate si opereze in Registrul electoral;
Pe site-ul Primdriei Comunei Dorobanti.

PRIMAR,
Korondi-Jozsa Erica Avizat pentru legalitate,

Secretar general,
Ardeleanu Hanelore-Florica/-J,<
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Anexd la Dispozilia nr. 57 | O'.LL.ZOZO

ALEGER!LE PENTRU SENAT 9I CAMERA DEPUTATILOR

DEUMTTAREA gt NUMEROTAREA SECTilLOR DE VOTARE:

N ANUL 2O2O

Nr.
Seclie
votare

Sediu sectie de
votare Delimitare seclie de v rtare

260
Cdmin Cultural,
Com. Dorobanli,

Nr. 91

Localitate componentd / Sat

Apartindtor adminis
trtera/Numdr

rytiv/bloc/descriere/
Doroban!i

Avizat pentt
Secretar 

1

Ardeleanu Han

legalitate,
neral,
ore-Florica


