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D I S P O Z I Ţ I A 
nr.335 din 4 noiembrie 2020

 privind delimitarea  secţiilor de votare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
pentru Senat i Camera Deputa ilor din anul 2020ș ț

D-l LUNGU ALBERT, primarul comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:
-art. 154 alin. (1) i ale art. 155 alin. (1),  lit. „a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.,,b”ș

din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- art.  20, alin.  (5) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a

Camerei  Deputatilor,  precum  si  pentru  organizarea  si  functionarea  Autoritatii  Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 

-pct. 93 din ,,Calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru
Senat i Camera Deputa ilor din anul 2020”, aprobat prin Hotararea nr. 745 din 3 septembrieș ț
2020;

În temeiul dispoziţiilor art. 196  alin.(1) lit. „b” din  Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N :

Art 1._ Delimitarea secţiilor de votare pentru alegerile pentru Senat i Camera Deputa ilorș ț
din anul 2020, se organizează după cum urmează:

1. Secţia de votare nr.249 Doljeşti,  cu sediul la Şcoala Gimnazială nr.1 Doljeşti,  str.
Sfânta Treime, nr.12,  pentru alegătorii din satul Doljeşti;

2. Secţia de votare nr.250  Rotunda, cu sediul la Grădini a cu Program Normal Rotunda,ț
Str. Vasile Alecsandri, nr.56, pentru alegătorii din satul Rotunda;

3. Secţia de votare nr.251 Buhonca, cu sediul la Şcoala Primară nr.1 Buhonca, str.Sfintei
Cruci, nr.51, pentru alegătorii din satul Buhonca;

4. Secţia de votare nr.252 Buruieneşti, cu sediul la Şcoala Gimnazială ”GHEORGHE
PATRAŞCU” Buruieneşti, corp B, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 82, pentru alegătorii din satul
Buruieneşti, cu iniţiala numelui de familie de la litera A la litera E ;

5.  Secţia de votare nr.253 Buruieneşti, cu sediul la Şcoala Gimnazială ”GHEORGHE
PATRAŞCU” Buruienesti, corp C, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.87 , pentru alegătorii din satul
Buruieneşti, cu iniţiala numelui de familie de la litera F la litera Z.

Art.  2._ Secretarul  general  al  comunei  va  aduce  la  cunoştinţa  locuitorilor  prezenta
dispoziţie, prin afişare în localităţile comunei şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate.

      PRIMAR,                                           Aviz pentru legalitate,
                      LUNGU ALBERT                                SECRETAR GENERAL,
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