
ROMANIA 
PRIMARIA COMUNEI OTESANI 

JUDETUL V AL CEA 
-PRIMAR-

DISPOZITIA NR.178. 
PRIVITOR LA: Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din comuna Otesfni,judetul 

Va/cea, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele 
Romaniei din anu/2019. 

Primarul Comunei Otesani,judetul Valcea- OPRJSOR MIRCEA
Avand in vedere: 
-referatul intocmit de doamna Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, 

judetul Valcea, inregistrat sub nr.4. 773 din li octombrie 2019, prin care propune em f1erea dispozitiei 
primarului privind numerotarea si delimitarea sectiilor de votare din comuna Otesani, judetul Valcea, in 
vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 20 19; 1

\ 

Vazand: . 
-Adresa Institutiei Prefectului Judetul Valcea cu nr. 14106 din 03 octombrie 2019, prin care ne 

informeaza asupra obligatiei aducerii la cunostinta publica a delimitarii, numerotarii si a kediilor sectiilor 
de votare, pana la cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea zilei de referinta, respectiv data lle 12 octombrie 
2019; 

In conformitate cu prevederile art.20. alin. (5) . din Legea nr. 20812015 privind aleg rea Senatului si 
a Camerei Deputatilor, precum si pentru functionarea Autoritatii Electorale Permanente, \ cu modificarile 
si completarile ulterioare, prevederile Hotararii Guvernului nr. 631/2019 privind stabilirea masurilor 
pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei dih anul 2019 si 
prevederile art.155. alin.(l). lit.a)., alin.(2). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a GuvernJlui nr. 5712019 
privind Codul administrativ; 1 

Vazand Hotararea Guvernului nr.48512019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele 
Romaniei din anul2019, respectiv ziua de duminica, 10 noiembrie 2019; \ 

Lunad in considerare prevederile punctului 67 din Anexa la Hotararea Guvernului nr. 630/2019 
privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare ~entru alegerea 
Presedintelui Romaniei in anul 2019, potrivit carora primarii aduc la cunostinta publica, 1 cu cel putin 30 
de zile inaintea zilei de referinta, respectiv pana cel tarziu la data de 12 octombrie 2019.

1

, delimitarea si 
numerotarea sectiilor de votare, precum si a sediilor acestora; 

Tinand seama de prevederile Hotararii Autoritatii Electorale Permanente nr. ~6/2016 privind 
conditiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare d~n tara; 

In temeiulart.l96. alin.(l). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.-Se delimiteaza si numeroteaza sectiile de votare, din comuna Otesani, judetul Valcea, in 
vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019, ~onform anexei, 
care face parte integranta din prezenta dispozitie. \ 

Art.2.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Autori1atii Electorale 
Permanente-Filiala Sud-Vest Oltenia, Institutiei Prefectului Judetului Valcea in ved rea exercitarii 
controlului qfP/%ict.~-e:je~si o va face publica prin afisare in locurile publice de afisaj. 
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CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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Delimitările secţiilor de votare din. OTEŞANI 

Nr. sv* Sediul sv 
Delimitru:e sectie .de votare 1 

Loc. Comp_.lsat ap. Arteră** /număr administrativ/blot/descriere 

320 Căminul cultural Oteşani, 
OTEŞANI integral 

1 loc. OTEŞANI 

SUB DEAL integral 1 

32 1 Şcoal_a Cîrsţăneşti, loc. 
CARSTANEŞTI 

BOGDĂNEŞTI integral 
1 

CÂRSTĂNEŞTI integral 
1 

CU CEŞTI integral 
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*Numerotarea secţiilor ·de votare. poate siiferi modificări. 
** Arterele care au (D/R) sunt artere care au fost desfiinţate sau redenumite. 
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