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DISPOZIŢIA NR. 191 
 
Privitor la : numerotarea, delimitarea și stabilirea sediului secţiilor de 

votare din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii pentru organizarea 
și desfășurarea alegerilor pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale din anul 2020 la nivelul comunei 
Roșiile, județul Vâlcea – circumscripția electorală nr. 67 

                           
 

Constantin Dumitru – viceprimar cu atribuții de primar a comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea; 

Având în vedere referatul secretarului general UAT Roșiile nr. 
4592/11.09.2020 privind buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 
alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 la nivelul 
comunei Roșiile, circumscripția electorală nr. 67 și adresa nr. 
10775/06.08.2020 emisă de Instituţia  Prefectului Judeţului Vâlcea privind 
unele sarcini ce revin primarilor și adresa Autorității Electorale Permanante 
Vâlcea din data de 11.09.2020 referitoare la Anexa Dispoziție primar ce conține 
numerotarea și delimitarea secțiilor de votare;  
 În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 3, 5, art. 120 din Legea nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 
completările ulterioare precum art. 2 alin (3) din L. 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 administrativ,  pct. 74 din H.G. nr. 576/2020 pentru 
aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare 
organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile 
administratiei publice locale din anul 2020, dispoziţiile Hotărârii Autorității 
Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condiţiile de aducere la cunoştinţă 
publică a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare din ţară, precum şi a 
sediilor acestora, Hotărârile Consiliului Local Rolșiile privitoare la nomenclatura 
stradală;  

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit b), art. 156 şi a art. 196 
alin. (1) lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit 
următoarea: 
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D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se numerotează, delimitează și stabilesc sediile secţiilor de votare 
din comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, circumscripția electorală nr. 67, în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a activităţii pentru organizarea și desfășurarea 
alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 
2020, conform Anexei generată din Registrul Electoral care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție, respectiv: 

- Secţia de votare nr. 353 Roşiile cu sediul în Şcoala Gimnazială 
Roşiile cu următoarele sate: Cherăşti, Hotăroaia, Lupuieşti, Păsărei, 
Pleşeşti și Roşiile; 

- Secţia de votare nr. 354 Romaneşti cu sediul în Şcoala primară 
Romanești cu satele: Balaciu, Răţăleşti și Romaneşti; 

- Secţia de votare nr. 355 Zgubea cu sediul în Grădinița cu program 
normal Zgubea cu satul Zgubea; 

- Secţia de votare nr. 356 Perteşti cu sediul în Fosta Şcoala Perteşti 
cu satul Perteşti. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, AEP filiala Sud-Vest 
Oltenia și va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea prin afișare la sediul Primăriei, site-ul instituției, sediul 
secțiilor de votare, alte mijloace. 

 
Roşiile, 11.09.2020 

    P. primar,                                 Contrasemnează pentru legalitate,  
           Viceprimar,                                   Secretar general UAT Roșiile,  
    CONSTANTIN DUMITRU                    AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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