
PRIMĂRIA COMUNEI ALUNU
sat Igoiu, comuna Alunu, judeţul Valcea, Cod fiscal: 2541363, Telefon: 0250/868002, Fax:

0250/868006, E-mail: primaria@alunu.ro

Nr. 13.520 din 06.11.2020

PROCES VERBAL

încheiat astazi, 06.11.2020 cu ocazia aftsarii la sediul Primăriei com. Alunu,
Judeţul Vâlcea, site-ul comunei www.alunu.ro şi la sediile secţiilor de votare a
următoarelor documente:

1. Dispoziţia primarului com. Alunu, Judeţul Vâlcea nr. 302/05.11.2020,
privitoare la stabilirea locurilor pentru aftşaj electoral în vederea organizării şi
desfaţurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020;

2. Dispoziţia primarului comunei Alunu, Judeţul Vâlcea nr. 303/06.11.2020,
privitoare la delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării
şi desfaţurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaţilor din data de
06.12.2020;

3. Anunţul nr. 13.519/ 06.11.2020 cu privire la delimitarea şi numerotarea
secţiilor de votare, a sediilor acestora şi locul de desfăşurare a votării pentru
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din data de 06.12.2020.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Boeai



ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA ALUNU
PRIMAR,

DISPOZIŢIA NR. 302

Privitoare la:
stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea organizării şi

desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputaţilor din data de
06.12.2020.

Primarul comunei Alunu, Judeţul Vâlcea, Birăruţi Cristian;
Având în vedere referatul secretarului general al comunei Alunu,Judeţul

Vâlcea, înregistrat sub nr.13.471 din 05.11.2020, prin care propune stabilirea
locurilor speciale pentru afişaj electoral, în vederea organizării şi desfăşurării
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020;

în conformitate cu prevederile pct.95 din HG nr. 745/2020 pentru
aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 coroborat cu art. 79 alin. (1)
şi (2) 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;

în temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, emite următoarea:

DISPOZIŢIE
/V

Art.l. In vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi
Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020, se stabilesc următoarele locuri
speciale pentru afişaj electoral:

- fostul sediu al Primăriei comunei Alunu (blocul B4);
- Magazinul din satul Bodeşti;
- Punctul “La Minieră”;
- Dispensarul din satul Ilaciu;
- Şcoala Gimnazială Colteşti;
- Clădirea din incinta Bazei Sportive Igoiu (terenul de fotbal).
- Magazinul din satul Ocracu;
- Magazinul din satul Roşia.
Art.2. Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă

partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor
minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale şi candidaţilor
independenţi.



Art.3. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica numai două
afişe electorale.5

Art.4. Prezenta dispoziţie se va comunica: Instituţiei Prefectului-Judeţul
Vâlcea şi se va afişa la sediul Primăriei comunei Alunu, Judeţul Vâlcea şi pe
site-ul www.alunu.ro.

Alunu la:
05.11.2020

Primar,
’ Cristian

Contrasemnează,
Secretar general comună,

Boeangiu Luminiţa



ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA ALUNU
PRIMAR,

DISPOZIŢIA NR. 303

privitoare la:
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării şi desfăşurării
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020.

Primarul comunei Alunu, Judeţul Vâlcea, Birăruţi Cristian;
Având în vedere referatul secretarului general al comunei Alunu, înregistrat sub

nr. 13.516 /06.11.2020, prin care propune delimitarea şi numerotarea secţiilor de
votare în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera
Depuitaţilor din data de 06.12.2020;

In conformitate cu prevederile art. 20, alin.(5), din Legea nr.208/2015, privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Pennanente cu modificările şi completările
ulterioare; pct. 3 din Programul calendaristic pentru aprobarea calendarului acţiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din
anul 2020, aprobat prin HG nr. 745/2020;

în temeiul art. 196, alin.(l), lit. b) din OUG nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ, emite următoarea:

DISPOZIŢIE

Art. 1. în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din data de 06.12.2020, se stabilesc patru secţii de votare, după cum
urmează:

1. Secţia de votare nr. 157, care va avea sediul în localul Şcolii Gimnaziale
comuna Alunu, sat Igoiu, localitatea Igoiu şi va cuprinde satele: Alunu şi Igoiu.

2. Secţia de votare nr. 158, care va avea sediul în fostul local al Grădiniţei cu
Program Normal Bodeşti, sat Bodeşti, loc.Bodeşti şi va cuprinde satul Bodeşti.

3. Secţia de votare nr. 159, care va avea sediul în localul Şcolii Gimnaziale sat
Colteşti, localitatea Colteşti şi va cuprindele satele Colteşti, Ilaciu şi Ocracu.

4. Secţia de votare nr. 160, care va avea sediul în localul Grădiniţei cu
Program Normal Roşia,localitatea Roşia şi va cuprinde satul Roşia.

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica: Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea,
se va afişa la sediul Primăriei comunei Alunu, Judeţul Vâlcea şi pe site-ul comunei
Alunu .www alunu.ro

Alunu la;
06 .11.2020

Contrasemnează,
Secretar general,
Boeangiu Luminiţa/\ *



COMUNA ALUNU
Localitatea Alunu, sat Igoiu, nr. 1 Judeţul Vâlcea, Telefon: 0250/868002,

COD FISCAL: 2541363

lî.ti0). 06.11.2020

ANUNŢ5

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII SI DESFĂŞURĂRII ALEGERILORy y

PENTRU SENAT SI CAMERA DEPUTAŢILOR DIN DATA DE 06.12.2020,y y 7

ÎN COMUNA ALUNU, JUDEŢUL VÎLCEA S-AU STABILITA PATRU7 y

SECŢII DE VOTARE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:y 7

1. Secţia de votare nr. 157, care va avea sediul în localul Şcolii Gimnaziale
comuna Alunu, sat Igoiu, localitatea Igoiu şi va cuprinde satele: Alunu şi Igoiu.

2. Secţia de votare nr. 158, care va avea sediul în fostul local al Grădiniţei
cu Program Normal Bodeşti, sat Bodeşti, loc.Bodeşti şi va cuprinde satul Bodeşti.

3. Secţia de votare nr. 159, care va avea sediul în localul Şcolii Gimnaziale
sat Colteşti, localitatea Colteşti şi va cuprindele satele Colteşti, llaciu şi Ocracu.

4. Secţia de votare nr. 160, care va avea sediul în localul Grădiniţei cu
Program Normal Roşia,localitatea Roşia şi va cuprinde satul Roşia.

PRIMAR,
BIRĂRUŢI CRISTIAN
/o* Ă */>


