
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI 

P R I M A R, 
 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  – 106  – 
 

privind delimitarea secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală nr. 80 – Valea Râmnicului, 
judeţul Buzău,  în vederea  desfăşurării alegerilor locale  din data de 27 septembrie 2020 

 
Primarul comunei Valea Râmnicului, Judeţul Buzău; 

Având în vedere : 
• referatul Secretarului general al comunei Valea Râmnicului înreg.  la nr. 6671 din 11.09.2020; 
• adresa nr. 11909 din 03.09.2020 a Instituției Prefectului – Județul Buzău; 
• prevederile art.20 alin.5 și art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente; 

• prevederile art.2 alin.1 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a acestora;  

• prevederile art.1 alin.3 din Hotărârea AEP 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; 

• prevederile H.G. nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020; 

• prevederile H.G. nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi 
desfăşurări  a alegerilor locale din anul 2020; 

• prevederile H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării 
în bune condiţii  a alegerilor locale din anul 2020; 

• În temeiul art.155 alin.2 lit.b, art. 196 alin.1 lit.b și art.197 alin.4 din  O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

 
– D I S P U N E – 

        
            Art.1. Se aprobă delimitarea secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală nr.80 – Valea 
Râmnicului, judeţul Buzău,  în vederea  desfăşurării alegerilor locale  din data de 27 septembrie 2020, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  
 
           Art.2. Secretarul general al  comunei Valea Râmnicului va face publică, va transmite 
autorităţilor şi persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziţii. 
        
VALEA RÂMNICULUI                                                                          11.09.2020   
 
                  Primar,                                                                             Avizat pentru legalitate 
         Ing. Marian Galbenu                                                                   Secretar general,                                                                                                      
                                                                                                                  Jr. Ionuţ Şerbu  


