PRIMARIA COMUNEI ERBICENI
JUDETUL IASI

DISPOZITIA NR 'T4?
Privind delimitarea sectiilor de votare
Primarul comunei Erbiceni, judetul Iasi ;
Avand in vedere Legea nr.lI5l20I5 pentru alegerea autoritdlilor administrafiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraJiei publice locale nr.21512001, precum gi pentru modificarea gi
completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali
Avand in vedere Hotarirea Guvernului nr.57612020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilorpentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;
Avand in vedere Hotarirea Guvernului nr.57712020 privind stabilirea masurilor tehnice
necesare bunei organizai si desfasurari a alegerilor locale din anul 2020;
In temeiul art.196 din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ ;

DISPUNE:
Art.l.Delimitarea , numerotarea si sediile secJiilor de votare din Circumscriptia
Electorlala Comunala nr. 34 Erbiceni, organizate in vederea desfaqurdrii alegerilor autoritdlilor
administraliei publice locale, pentru modificarea Legii administrafiei publice locale nr.2I5l200l,
precum gi pentru modificarea gi completarea Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali,dupd
cum urmeazd :

1.

Sectia de votare nr. 438 Erbiceni -cu sediul la Scoala cu clasele I-IV Erbiceni -unde
voteaza alegatorii din satul Erbiceni asa cum sunt inscrisi in listele electorale permanente
de la litera A la litera L inclusiv ;
2. Sectia de votare nr.439 Erbiceni cu sediul la Scoala cu clasele I-IV Erbiceni -unde voteaza
alegatorii din satul Erbiceni asa cum sunt inscrisi in listele electorale permanente de la
litera M la litera Z inclusiv ;
3. Sectia de votare nr.440 Barlesti cu sediul la Scoala cu clasele I-IV Barlesti , unde vor
vota alegatorii din satul Barlesti ;
4. Sectia de votare 441 Totoesti , cu sediul la Scoala cu clasele I-Vm Totoesti unde vor
vota alegatorii din satul Totoesti ;
5. Sectia de votare 442 Spinoasa , cu sediul la Scoala Spinoasa, unde vor vota alegatorii din
satul Spinoasa ,
6, Sectia de votare 443 Spranceana , cu sediul in Scoala Spranceana , unde vor vota
alegatorii din satul S
Art.2 Publicafia privi
limitarea,numerotarea si sediile secfiilor de votare se va aduce
la cunogtinld publicd prin a
si se va comunica Instituitiei Prefectului iudetului Iasi ,
Autoritatii Electorale Pe
filiala Iasi

"
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