
ROMANIA
Judetul Timig

Primtrria Comunei Lenauheim
Primar ILIE SUCru

DISP OZTTIA NR'94
din data de02.09'2020

privind numerotarea si delimitarea sec{iilor de votare din cadrur comunei Lenauheim , jude{ul rimig

, precum si a sediilor acestora pentru atigerea autoritatilor administratiei pubrice locale din anul 2020

Primarul comunei Lenauheimjudelul Timiq;

Avdnd in vedere:
.prevederileLegiinr.13512020-privindstabilireadateialegerilorpentruautoritatile

administratiei publice locale din anul 2O2O , precum si a unor masuri buna organizare si

desfasurare a acestora;

- prevederile art.20 , alin.5 si a art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si

a camerei Deputatilor , precum si pentru otganizarea si functionarea Autoritatii

Electorale permanente 
"u 

n1ooin.uiile si completar-ile ulterioare , precum si art'21 , alin'3

din Legea nr.g412020 p.irino p*runeir.i.dlg"rlor autoritatilor administratiei publice

locale si pentru modifiiarea # iSi ifi". (3) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr'

57l2}lg privind Codul administrativ ;

- punctul 74 dinAnexa la HGR nr.57612020 pentru aprobarea programului calendaristic

pentru realizarea actiunilor n.t..ur. organizarii si desfasurarii in bune conditii a

alegerilor pentru autoritatile locale din anul 2020;

in temeiul privederilor art.l96,;i;.i-, litera b din o'U'G' w'5712019 - privind Codul

administrativecumodificarilesicompletarileulterioare:

DISPUNE:

Art.r._ in cadrul comunei Lenauheim , judelul rimig se numeroteaza si delimiteaza secfiilor de

votare din cadrul comunei Lenauheim ,.ludepf timiq ,-precum si a sediilor acestora pentru alegerea

autoritatilor uOriniriruti"i publice locale din i7 septembrie.2020 , dupa cum urneaza:

a.- Sectia de votare a,t nt.442 fo.uiitut.u Lenauheim - Caminul Cultural din localitatea

Bulgarus 
:t?3i,ltu. votare cu nr.444localitatea Grabat - caminul cultural din localitatea Grabat ,

nr.236.

Art.2.-Pr ezenta dispozitie se comunicf, :

-frrtit ti.ipi.fectului - Jude[ul TimiyServiciul Juridic Contencios;

-Afigarea in cadrul celor trei localitfii ale comunei;

-la dosar.

Lenauheim, nt.205 lB-206;
b. - Sectia de votare cu

PRIMAR,

nr.443 localitatea Bulgarus - Caminul Cultural din localitatea
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