
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

PRIMARIA COMUNEI SALCUTA
Comuna SIlcu{a, str. Alexandru Ioan Cura, nr.' 122

Telefon/fax 025 1363006; 0251363207 ; e-mail : primariasalcuta@gmail.com

D I SP OZI T IA Nr.245130.10.2020
privind delimitarea si numerotarea secliilor de votare

de pe raga comunei Sdlcula, la Alegerile pentru Camera Deputalilor Si Senat din anul 2020

Primarul comunei Sdlcu{a, judelul Dolj, Giurc[ Aurica.

Avdnd in vedere referatul prezerrtat de secretarul comunei S6lcu{a, cu privire la
realizarea ac{iunilor necesare pentru desfEqurarea Alegerilor pentru Camera Deputa{ilor gi

Senat din anul 2020,
in temeiul prevederilor:
- art.20 alin. (5) din Legea m.20812015 privind alegerea Senatului si a Camerei

Deputafilor, preoum qi pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente, cu modificSrile qi completlrile ulterioare,
- punctul 93 din Anexa la H.G. nr.14512020 pentru aprobarea programului calendaristic
pontru reahzarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a
Alegerilor pentru Camera Deputa{ilor $i Senat din anul 2020,

In temeiul prevederilor art. 155, alin (2) ,lit (b), coroborat cu art. 196, alin. (l),
lit. b) din OUG 5712019 privind Codul Administrativ

Art. I - Se

comunei SALCUTA,
Senat din anul 2020,

DISPUN:

delimiteazd Ei se numeroteazd
judelul DOLJ, la Alegerile

dupd cum urmeazS:

secliilor de votare de pe raza
pentru Camera Deputalilor qi

UAT Nr.
sec{ie de

votare

Sediul secfiei de votare Delimitare sec{ie de votare

Localitate ArterI/numere

COMUNA
S,{LCUTA

476 scoALA VECHE
SALCUTA, localitatea
SALCUTA

PLOP$OR Integral / toate numerele

SALCUTA Integral / toate numerele

477 $coALA VECHE
TENCANAU, localitatea
TENCANAU

TENCANAU Integral I toate numerele

MIRZA Integral I toate numerele



Lrt. 2 - Delimitarea gi numerotarea secfiilor de votare de pe raza oomunei Sdlcufa,
judelul Dolj, se aduce la cunogtinld publicd prin publicafie postatl pe pagina de internet a

prim6riei, afiqarea acesteia in locatiile stabilite de lege, precum qi in locurile publice de pe raza
comunei Sdlcufa.

Art. 3 - Secretarul general unitalii administrativ-teritoriale Sdlcula, va lua mdsuri pentru
transmiterea prezentei dispozilii cdtre Institufia Prefectului - Judeful Dolj pentru controlul
legalitalii.
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PRIMARA COMUNEI SATCUTA

JUDETUL DOLJ

Nr

Data: 3,1 7 1
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PUBLICATIE
,

in baza prevederilor art. 20 alin. (5) din Legea ff.20812015 privind alegerea

Senatului si a Camerei Deputatilor, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ,

sE ADUCE LA CUNO9TINTA PUBLICA

delimitarea, numerotarea gi sediile secliilor de votare situate pe raza comunei

SALCUTA, judeful D0LJ, utilizate la Alegerile pentru Camera Deputalilor qi Senat din

anul2020, dupd cum urmeaz6:

UAT Nr.

secfie

de

votare

Sediul secfiei de votare Delimitare secfie de votare

Localitate Arteri/numere

COMUNA

SALCUTA

476 $coALA VECHE

SALCUTA, localitatea

SALCUTA

PLOP$OR lntegral / toate numerele

SALCUTA lntegral / toate numerele

477 $coALA VECHE

TENCANAU, localitatea

TENCANAU

TENCANAU lntegral / toate numerele

MARZA lntegral / toate numerele
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