
ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI

DISPOZITIA nr,165
11.09.2020

Gu privire la : delimitarea numerotarea ,stabilirea sectiilor de votare si a sediilor acestora , pentru
alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 27 septembrie 2020.

Primarul comuneiTrifesti, Judetul lasi ,

Avand invedere: prevederile art.1 3, arl. 14 din Legea nr. 1 1 512015 pentru alegerea
autoritatilor administrafiei publie locale, pentru modificara Legii administratie publie locale nr.
21512001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-prevederile art.20 alin 5),art.120 din Legea nr.20812o15-Legea privind alegerea
Senalului si a camerei Deputatilor, pecum si pentru organizarea sifunctionarea Autoritatii
Electorale Permanente cu modificarile si completarile ulterioare ;

-pevderile art.2,alin 3 din Legea nr.8412020,
-prevederile Hotdr6rii Auroritatii Electorale Permanente nr.1612016 privind condiliile de

aducere la cunogtin!5 publicd a delimitirii si numerotdrii sectiilor de votare din lard ,precum si a
sediilor acestora,

-prevederile Hotdr6rii de Guvern nr.57612020 - Hotdr6re pentru aprobarea programului
calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020

ln temeiul art.155 alin.1 litera a),alin.2 litera b)art.196 ),alin.1 litera b), art.199 din
Ordonanta nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

DISPUN:

Art.l.Pentru Circumscriptia ElectoralS nr.87-comuna, TRlFES,TI,se stabilege un numar
de 4 sectii de votare dupa cum umeazd :

rt.2.Prin grija secretarului general se va efectua afisarea prezentei dispozitii in locuri vizibile in
toate satele comunei si se va comunica un exemplar la lnstitutia Prefectului lasi.

Data azi'11 septembrie 2020

PRIMAR

Conform art.243 alin.l,litera a)
din OUG 5712019 privind Codul Administrativ

contrasemneaza pentru legalitate

Secretar general - Caltais Corneliu

DENUMIREA 9i
ADRESA LOCALULUI
sEcTtEl DE VOTARE

Judetul lASl comuna Trifesti nr. 87

Judetul lASl comuna Trifesti nr. 87

Judetul lASl comuna Trifesti nr.87

Judetul IASI comuna Trifesti nr. 87

IVANUCA AL

clRcu MScRIPTIA ELECTORALA
comunalS)

NUMAR
UL

sEcTrEr
VOTAR

F

Nlt. LOGUII
Cu drept de

vot

691 Gradinitei din satul
TRIFESTI.

1382

692 Scoala din satul
Zaboloteni.. b

592

693 Scoala din satul
l''larmaziu

769

694 scoala din satul
Vladomira

197

2840


