ROMANTA

JUDETUL MURES
COMUNAALBESTI
PRIMARIA
DISPOZITIA Nr.189
din 11.09.2020
privind delimitarea, numerotarea qi sediile sec{iilor de votare de pe raza comunei Albeqti, judeful
Mureq, pentru alegerile autorit5{ilor administra{iei publice locale din anul 2020
Primarul comunei Albegti, jude{ul Mureq,
Av6nd in vedere prevederile:
-art.20 alin.(3), alin.(5) gi art.120 din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului Ei a Camerei
Deputalilor, precum qi pentru organizarea gi functionarea Autorit6lii Electorale Permanente, cu
modificlrile gi completdrile ulterioare;
-art.2 alin.(3) din Legea nr,8412020 privind prelungirea mandatelor autoritdlilor administraliei
publice locale gi pentru modificare a art.l5 1 alin. (3) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 57 12019
privind Codul administrativ;
-pct.T4 din Hotdr6rea Guvernului nr.57612020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru
realizarea acfiunilor necesare organizdrii gi desldgurdrii in bune condilii a alegerilor pentru autoritdlile
administralieipublice locale din anul 2020;
- Legii nn13512020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritAtile administraliei publice
locale din anul 2020, precum gi a unor mdsuri pentru buna organizare gi desfdgurare a acestora,
in temeiulprevederilor art.155 alin.(l) lit.a), alin.(2) lit.b; coroborat cu art.l96 alin.(1) lit.b) din
Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile Ei
complet6rile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. Pentru alegerile autoritAlilor administraliei publice locale care vor avea loc in data de 27
septembrie 2020 se aprobl delimitarea, numerotarea qi sediile secliilor de votare existente pe raza
comunei Albegti conform anexei la prezenta dispozilie.
Art.2. Rdspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozilii Primarul comunei
Albeqti.
Art.3. Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta dispozilie se comunicd, in
termenul prevdzut de lege, Primarului comunei Albegti, Institufiei Prefectului - Judelul Mureq, Poli{iei
Municipiului Sighigoara gi se aduce la cunogtinta public6 prin afigare la sediul Primdriei comunei AlbeEti,
sediulBiroului Electoral de Circumscriplie Comunaldnr.l4Albegti, la locurile speciale de afiEaj public
gi pe portalul instituliei la adresa www.comunaalbesti.ro .

PRIMAR,

Contrasem neazd pentru legalitate,
Secretar
ral Purcariun DInu{

T

Anexa la Dispozi[ia Primarului Nr.l89 din I1.09.2020
Alegeri locale2020
Delimitirile sectiilor de votare din ALBEgTI
Nr. sv*

Sediul sv

223

gcoala GimnazialS

Delimitare seclie de votare
Loc. Comp./sat ap. lArterlETn-um ar
JOPA

aGir irt atir/bl"yaeJirier"

]opa, loc. IOPA Nr.
integral

l5
224

gcoala Gimnaziald

ALBESTI

Albesti,loc.
ALBESTI, Strada

lStrada

Lungd,Nr. l19

Strada Bisericii integral

Ariei integral

Codrului integral
Fierdriei integral
]Straaa
Strada Liliacului integral
Shada Livezii integral
Strada Lungd numere impare nr. ll9 -235
Strada Lung6 numere pare nr. ll2 -238
Strada Pescarilor integral
Strada Podului integral
Strada Rizoare integral
Strada Soarelui integral
Strada Stejarului integral
Strada Telepes integral
Strada Valea Albegtiului integral
Strada Valea gapartocului integral
lStraOa

i

225

gcoala GimnazialS

ALBE$TI

Albegti, loc.

ALBESTI, Strada

Lungi , Nr.

119

Strada Calea Baralilor integral
Strada Cooperaliei integral
Strada Cringului integral
Strada Florilor integral
Strada Gdrii integral

Strada Lungi numere impare nr.
Strada Lungi numere pare nr. 2

I

-1 17

-tl}

2

Anexa la Dispozitia Primarului Nr.l89 din 11.09.2020
Alegeri locale 2020
Delimitirile
de votare din ALBEgTI
Nr, sv*

Jediul sv

Delimitare sectie de votare
Loc. Comp./sat ap. A.rteri * */numir administrativ/bloc/descriere

22s

)coala Gimnaziali

ALBE$TI

{lbegti,loc.
Strada

A,LBE$TI, Strada

Morii integral

Strada Muzeului integral

-ungd,Nr. l19

Strada NationalS integral
Strada

Noui integral

Shada Poienitei integral
Shada Tirnavei integral
Shada Valea
Strada

Diii

integral

Zorilor integral

ftumere impare

w.727 -143 Descriere:

strada

Mihai Viteazu
numere pare ff. 68 -1 l8 Descriere: strada Mihai
Viteazu
integral Descriere: strada Pet6fi SSndor

;APARTOC
lntegral
)-26

3OIU
)coala Gimnaziald
Boiu, loc. BOIU Nr.
integral

)97

ACU
integral

*Numerotarea secliilor de votare poate suferi modificlri.
**Arterele care au (D/R) sunt artere care au fost desfiinlate sau redenumite,

