ROMÂNIA

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

DISPOZIŢIA nr. 68
din 26. 08 2020
privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Comuna Sincai pentru
alegerea autoritatilor publice locale 27 septembrie 2020

Primarul comunei SINCAI , judeţul Mureş,
Tinand cont de prevederile Legii nr 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor
pentru autoritatiile administratie publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri
pentru buna organizare si desfasurare a acestora, a dispozitiilor HG NR 576 /2020
pentru aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea actiunilor necesare
organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile publice locale
din anul 2020 ,a prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali, precum si organizarea si functionarea Autoritati Electorale
Permanente.In temeiul prevederilor art. 155 si art. 196 alin.(1) lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ
Dispune:

Art. 1. In vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei
publice locale din anul 2020 in comuna Sincai se delimiteaza urmatoarele sectii de votare;
Nr sectie de votare
Delimitarea
Localul /sediul
sectiei de votare
sectiei de votare
Sala de sedinta a Primariei Sincai
Sectia de votare nr 538 Satul Sincai
Sectia de votare nr 539
Satul Lechincioara
Scoala /Caminul Lechincioara
Sectia de votare nr 540
Satul Pusta
Scoala Primara Pusta
Sectia de votare nr 541
Satul Sincai-Fanate
Scoala Primara Sincai-Fanate
Art.2Persoana desemnata pentru a urmari organizarea si desfasurarea amenajarii
spatiilor destinate acestor sectii de votare este dl. Panczel Szilamer-viceprimar.
Art. 3 . Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului comunei Sincai ,
în termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş;
 Primarului Comunei Sincai pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la
cunoștinţă publică prin afișare la sediul primăriei.
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