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                                             Aprob, 

                                                                                                       Primar, 
  

      R E F E R A T 

pentru emiterea dispoziției privind  delimitarea si  numerotarea sectiilor de votare precum si a 
sediilor acestora de pe teritoriul comunei Barcanesti, judetul Prahova, pentru   alegerea   

autorităților  administrației  publice locale  din anul 2020  . 

 
 
   Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice 

locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrative, stabilește că mandatele   aflate in curs de exercitare ale primarilor, 
primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 1 
noiembrie 2020. 
   Prin Legea 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 , s-a stabilit  ziua de duminică, 27 septembrie 2020, ca dată a desfășurării 
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.  

În  Programul  calendaristic  pentru  realizarea  acțiunilor  necesare  organizării și 
desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 
2020, aprobat prin H.G. nr. 576/2020, la nr. crt. 74, se stabilește că primarul     delimitează  si  
numerotează sectiilor de votare precum si a sediilor acestora de pe teritoriul comunei Barcanesti, 
judetul Prahova, pentru   alegerea   autorităților  administrației  publice locale  din anul 202, până 
cel mai târziu la data de 12 septembrie  2020, prin dispoziție. 
Luând act de  prevederile: 

-  Art. 20  alin.(5)  din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, 
precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile  și 
completarile ulterioare; 

Propun emiterea unei dispozitii prin care sa se  delimitaze si  numeroteze sectiile de votare 
precum si sediile acestora de pe teritoriul comunei Barcanesti, judetul Prahova, pentru  alegerea 
autorităților  administrației  publice locale  din anul 2020   , în conformitate cu avizul  conform al  
AEP. 
 

Secretar  general al comunei, 

Nicoleta Savu  
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