ROMANIA
JUDETT]L SIBIU
Comuna AXENTE SEVER
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.//3 /2020
privind delimitarea !i numerotarea secfiilor de yotare din Comuna Arente Sever, Judetul Sibiu, in
vederea organizarii si d€sfl!uririi alegerilor autoritllilor administra{iei publice locale
din anul 2020

Primarul comunei Axente Sever, judetul Sibiu, domnul Marius Grecu,
Avand in vederc prevederile art.13, a11.85 alin.(1) din Legea m. 115/2015 pentru alegerea
autodtdlilor administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale
nr. ?]j.ru91, precum li pentm modificarea ii completarea Legii . 393/2004 privind Statutul ri.: .
Iocali; pct.74 din Arexa la HG m.576l2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizaic"
ac{iunilor necesare organizirii si desfigurdrii in brure condilii a alege lor pentru autoritafile administraliei
publice locale din anul 2020, coroborate cu prevederile a1t.20 alin.(5), art.l2o din Legea nr.208/2015 cu
modificdrile ;i completArile ulterioare; art.2 alin.(3) din Legea rLr.84/2020 privind prelungirea mandatelor

autoritalilor adminisha{iei publice locale gi pentru modificarea art.151 alin. (3) din Ordonanla de urgenla a
Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ
In temeiul prevederilor art. 155 a1in.(2) lit. b), ale afi. 196 alin. (1) [t. b) si ale art. 243 alin.(l) Iit.
a)din Ol C nr.57 20lg pri\indcodul admini.lraliv.

DISPUNE:
Art,1. Se delimiteaza Si se numeroteazd sectiile de votare din Comuna Axente Sever, JuJeliii
Sibiu, in vederea organizarii si deslEgurdrii alegerilor autodtdlilor administraliei publice locale din anul
2020, conform anexei care face parte integrantd din prezenta Dispozilie.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezeltei se insercineazd Primarul Comunei Axente
Sever
Art.3. Prezenta dispozitie se comudcd, prin grija secretarului general al comunei Axente Sever:
Instituliei Prefectului-Jude1ul Sibiu; Primarului Comunei A\ente Sever; Dosar; Afiqare pe site-ul
Pdmadei.
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Alegeri pentru autoritilile administraliei publice locale din anul2020
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