
                                                                                  ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA RUGINESTI 
- PRIMAR  - 

 
                                                  DISPOZIȚIA NR.  411 

           Din data de 09.11.2020 
 
 
         Privind: aprobarea aducerii 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 

 
  
 Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere : 
 

      - 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. 

           
       În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite urmatoarea 

 
D I S P U N E: 

     Art. 1. Aprobarea aducerii 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 Deputatilor 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. 

       Art. 2. Prezenta dispoziție va fi afișată de persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral.  
 
      Art. 3. Prezenta dispozitie va fi comunicată Instituției Prefectului – judetul Vrancea, Primarului comunei 
Ruginești și va fi afisată la sediul unității pentru aducere la cunostinta publica, conform art. 197 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 

 

               Primar,                             Avizat pentru legalitate, 
          AVRAM ION                                                                 Secretar general 
                          TĂNASE NICOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


