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DrsPozrTrA NR. 303

privitoare la:
delimitarea qi numerotarea secliilor de votare in vedere a organizdrii gi desfrqurdrii
alegerilor pentru Senat gi Camera Deputalilor din data de 06,12.2020.

Primarul comunei Alunu, Judelul vdlcea, Birdruli cristian;
Avdnd in vedere referatul secretarului general al comunei Alunu, inregistrat sub

nr. 13.516 106.11.2020, prin care propune delimitarea gi numerotarea sec{iilor de
votare in vederea organizdrii gi desfrgurdrii alegerilor pentru Senat qi Camera
Depuitalilor din data de 06.12.2020;

In conformitate cu prevederile art.20, alin.(5), din Legea nr.20812015, privind
alegerea Senatului qi a Camerei Deputafilor, precum qi pentru organizirea qi\-/' funcfionarea Autoritdlii Electorale Permanente cu modificdrile qi complet6riie
ulterioare; pct. 3 din Programul calendaristic pentru aprobarea calendarului acliunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat qi Camera Deputalilor din
anul2020, aprobat prin HG rc.74512020;

in temeiul art.l96, alin.(1), lit. b) din OUG nr. 57DAD, privind Codul
Administrativ, emite urmdtoarea:

DISPOZITIE

fut.1. in vederea organi zdrii qidesfbqurdrii alegerilor pentru Senat qi Camera
Deputalilor din data de A6.12.2020, se stabilesc patru secliide votare, dupd cum
urmeazd:

1. Secfia de votare nr. 157, care va avea sediul ?n localul $colii Gimnaziale
comuna Alunu, sat Igoiu, localitatea Igoiu gi va cuprinde satele: Alunu gi Igoiu.

2. Secfia de votare nr. 158, aare va avea sediul in fostul local uf C[aitri{ei cu
Program Normal Bodeqti, sat Bodeqti, loc.Bodeqti gi va cuprinde satul Bodeqti.

3. Secfia de votare nr. 159, care vaavea sediul in localul $colii Gimnaziale sat
Coltegti, localitatea Colteqti qi va cuprindele satele Colteqti, Ilaciu qi Ocracu.

4. Secfia de votare nr. 160, care va avea sediul in localul Gradinilei cu
Program Normal Rogia,localitateaRoqia gi va cuprinde satul Roqia.

Att.2.Prezenta dispozilie se va comunica: Instituliei Prefrectului-Judelul V6lcea,
se va afiqa la sediul Primdriei comunei Alunu, Judelul Vdlcea qi pe site-ul comunei
Alunu .www alunu.ro

. Alunu la;
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Contrasemneaz6,,
Secretar general,
Boeangiu Luminila


