
ROMANIA 
COMUNA OTESANI 
JUDETUL VALCEA 

-PRIMAR -

DIS P O ZI TI A NR. /f>/ . 
PRIVITOARE LA: Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Otesani, 

judetul Va/cea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru 
Senat si Camera Deputatilor din anul 2020. 

Primarul Comunei Otesani, judetul Valcea - OPRISOR MIRCEA -

Avand in vedere referatul nr.4702 din 06 noiembrie 2020, intocmit de doamna Bondoc Elena
Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, judetul Valcea, prin care se propune emiterea 
dispozitiei primarului privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Otesani, judetul 
Valcea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 
2020. 

Vazand Circulara cu nr.15245 din 04 noiembrie 2020 transmisa de Institutia Prefectului Judetul 
Va/cea, prin care informeaza asupra obligatiei de a aduce la cunostinta publica delimitarea si 
numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora, in vederea organizarii si desfasurarii 
alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020. 

In conformitate cu prevederile art.20. alin. (5). din Legea nr. 20812015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevederile pct.93 din Anexa la H.G. nr. 74512020 pentru aprobarea calendarului 
actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 
2020 si prevederile art.155. alin.(l). lit.a). corobora! cu alin.(2). lit.b). din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b) . din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare , emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.- Se delimiteaza si numeroteaza sectiile de votare, precum si sediile acestora, la nivelul 
comunei Otesani, judetul Valcea, în vederea organizarii si desfăşurării alegerilor pentru Senat si 
Camera Deputatilor din anul 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2.- Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispozitie Institutiei Prefectului 
judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate. , Autoritatii Electorale Permanente, 
Filiala Sud- Vest Oltenia si o va face publica prin afisare in locurile publice de afisaj, pe cum si pe pagina 
de internet www.otesani.ro 
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CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 
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321 Căminul cultural 

Oteşani, loc. 
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Alegeri parlamentare 06.12.2020 
Delimitările secţiilor de votare din OTEŞANI 

rţ,f:~;~ 1 ' 

.... .,., \ 
~~ 

) ., 
lLf"<' 

!Delimitare secţie de votare . J 

ILoc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/des~e' 
OTEŞANI 

integra l 

Isus DEAL 

integral 

f 1\ / ·-1 

,;; !>.~_..'' 

322 Şcoala Cîrstăneşti, BOGDĂNEŞTI 

l

loc. CÂRSTĂNEŞTI l ~ • 

CARSTANEŞTI 
1 

CU CEŞTI 

PRJMAR, 

integral 

integral 

integral 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 

~ 


