
ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA RUGINESTI 
- PRIMAR  - 

 

Nr. înreg. 7468/09.11.2020 
ANUNȚ 

privind  aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a 
sediilor acestora de pe raza comunei Ruginești, judetul Vrancea, în vederea organizării și desfășurării, 

în bune condiții, a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020 

 
 

         Având în vedere, prevederile: 

     -  Adresa nr. 14029/09.11.2020 emisa de Institutia Prefectului Judetul Vrancea, inregistrata sub nr. 
7467/09.11.2020 la Primaria Ruginesti; 
        -  Dispoziția nr. 409/2020 privind modificarea sediului  sectiei de votare nr. 266 din comuna Ruginești, judetul 
Vrancea; 
        - Avizului conform nr. 25861/04.11.2020 al AEP privind modificarea sediului secției de votare nr. 266 din 
comuna Ruginesti, județul Vrancea, înregistrată sub nr. 7391/05.11.2020 la Primaria Ruginești, județul Vrancea 
         - prevederile punctului 93 din Anexa la H.G. nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 
        - art. 20 alin. (5) Legea nr. 208/2015 privind  alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. 
       -  art. 1 din Hotărârea AEP nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitărilor și a 
numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora. 

        - luând în considerare că datele și informațiile privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor 
de votare din Registrul secțiilor de votare sunt publice;  
              Vă facem cunoscut că la nivelul Comunei Ruginesti se stabilesc, se delimiteaza și se numeroteaza sectiile 
de votare în vederea organizării și desfășurării, în bune condiții, a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din data de 06 decembrie 2020, dupa cum urmează: 
a)  Secția de votare nr. 266 cu sediul în încinta Școlii Gimnaziale Ruginești, din satul Ruginești, sala de clasa 

nr. 2, unde vor vota cetățenii cu drept de vot din satul Ruginești începând cu litera A până la litera G, 

inclusiv. 

b) Secția de votare nr. 267 cu sediul în încinta Școlii Gimnaziale Ruginești, din satul Ruginești, sala de clasa 

nr. 3, unde vor vota cetățenii cu drept de vot din satul Ruginesti incepând cu litera H până la litera Z, 

inclusiv. 

c) Secția de votare nr. 268 cu sediul în incinta Școlii Gimnaziale Anghelești, din satul Anghelești, unde vor 

vota toți cetățenii cu drept de vot din satul Anghelești. 

d) Secția de votare nr. 269 cu sediul în incinta Școlii Generale, din satul Copăcești, unde vor vota toți cetățenii 

cu drept de vot din satul Copăcești. 

e) Secția de votare nr. 270 cu sediul în incinta Școlii Generale, din satul Văleni, unde vor vota toți cetățenii 

cu drept de vot din satul Văleni. 
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