
JUDETUL BRASOV

COMUNA UNGRA

       -PRIMAR-

            DISPOZITIA NR. 143

- din 06.11.2020-

- Privind delimitarea, numerotarea si stabilirea sediilor sectiilor de votare din COM.UNGRA , in vederea bunei 
desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 –

   Primarul Com.Ungra, jud.Brasov - dl.SCHIOPU SILVIU-MIRCEA ;

    In conformitate cu prevederile:

- punctului 93 din Anexa la H.G. nr.745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020,

- art.20 alin.(5)  din Legea nr.208/2015, privind alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, precum pentru si 
pentru organizarea si functionarea AEP., cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 155, alin (2) , lit (b) , coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Primarul com.Ungra emite urmatoarea DISPOZITIE :

      Art.unic.Se delimiteaza, se numeroteaza si se stabilesc sediile sectiilor de votare din COM.UNGRA , in vederea 
bunei desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 – conform Anexei nr.1, care face parte 
integranta din prezenta dispozitie, asa cum a fost generata din Registrul Electoral, astfel:

  -    Sectia de votare nr.440  – cu sediul in Com.Ungra, la Scoala generala Ungra, nr.177, jud.Brasov;

-      Sectia de votare nr.441  – cu sediul in localitatea Daisoara, la Gradinita Daisoara, nr.120, com. Ungra, jud.Brasov.

   

                PRIMAR                                                                                                                          CONTRASEMNEAZA

   SCHIOPU SILVIU-MIRCEA                                                                                                          SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                                 ELENA ONEATA
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Redactat: O.E.;

Initiat: S.S-M.; 
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