
D I S P O Z I Ț I E 
privind delimitarea si numerotarea  sectiilor de votare , precum si a sediilor acestora de pe 

teritoriul comunei Barcanesti, judetul Prahova, la  alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților   din anul 2020 

 Avand in vedere prevederile: 

- Art.209 alin.(5) din Legea  nr.208/2015 privind alegerea senatului si a camerei 

deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea autoritatii electorale 

permanente,, cu modificările  și  completările ulterioare ; 

- HG nr.744/2020 privind  stabilirea datei alegerilor pentru  Senat si Camera Deputatilor 

din anul 2020; 

 - Nr.crt. 93 din Calendarul  acțiunilor  din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 745/2020, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Ținând cont  de referatul secretarului general al comunei Bărcănești nr. 22169/ 

06.11.2020  privind    stabilirea locurilor speciale  pentru  afişajul electoral de pe 

teritoriul com. Bărcănești, județul  Prahova , la  alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 ; 

 În temeiul art.155  alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b) și  art.196 alin.1 lit.b) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările  și completările ulterioare ; 

 

      Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova emite prezenta dispoziţie. 

 

Art.1. Se delimiteaza si se numeroteaza   sectiile de votare,  precum si sediile 

acestora de pe teritoriul comunei Barcanesti, judetul Prahova, pentru alegerea autorităților  

administrației  publice locale  din anul 2020 ,   conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

 Art.2. Prezenta dispoziție  se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Primăriei ,iar secretarul general al comunei Barcanesti,judetul Prahova ,va comunica  

prezenta dispozitie persoanelor si autoritatilor interesate. 

 

P R I M A R, 

Gheorghe Dima 

 
Contrasemnează : 

,                                                                   Secretarul general al comunei                     

Nicoleta   Savu   
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