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D I S P O Z I T I E  

privind delimitarea secţiilor de votare de pe raza comunei Adunaţi , judeţul Prahova pentru alegerile  
autorităților administraţiei publice locale din anul 2020 

 
 

          Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
          Având în vedere referatul secretarului general al comunei Adunați înregistrat sub nr.3309 din 
17.08.2020 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza comunei Adunați, județul Prahova pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020; 
          În baza  prevederilor : 
          -  Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale 
din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora;  
           - Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
3934/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -  art. 20 alin.(3) și (5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
          - pct.74 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea actiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020 ; 
          În temeiul prevederilor art.155 alin.(2) lit. b și ale art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

PRIMARUL COMUNEI ADUNAŢI, emite următoarea dispoziţie   : 
 
        Art.1. Delimitarea secţiilor de votare din comuna Adunaţi, judeţul Prahova pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale din anul  2020 , se stabileşte după cum urmează : 
 

Număr 
Secţie votare 

Sediul secţiei de votare Delimitarea secţiei de votare 

Loc. Comp/Sat ap. Artera / Descriere 
       
        285 

 
CĂMIN  CULTURAL  
SAT ADUNAŢI NR. 16 
 

 
OCINA DE SUS  

 
integral 

       
        286 

 
GRĂDINIȚA ,,CASTELUL  PITICILOR” 
SAT ADUNAŢI NR. 18 
 

 
ADUNAŢI  şi 
OCINA DE JOS 

 
integral 

 
         Art.2. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare . 
 
                           P R I M A R , 
                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE , 
   OCTAVIAN  NEGOTEI    SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                      PETRUŢA TERMENTU                                                                                                              

ADUNAŢI 18.08.2020 
NR. 80              



 

 

 

 

 

 

 


