PRIMĂRIA COMUNEI BERVENI
CABINETUL PRIMARULU
JUDEŢUL SATU MARE

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 104 / 29.07.2020
Privind aducerea Ia cunoştinţa populaţiei a numerotării Circumscripţiei electorale Berveni
nr.14, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Berveni precum şi locaţiile
acestora pentru Alegerile locale din 27.09. 2020

Primarul comunei Berveni ,jud. Satu Mare, KISS ZOLTAN ,
Având în vedere faptul că prin Legea nr.135/2020 s-a stabilit ziua de 27 septembrie 2020,
ca dată a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, necesitatea organizării în bune
condiţii a acestora în comuna Berveni,
Ţinând cont de prevederile Ordinului Prefectului Judeţului Satu Mare nr.214/2020
privind numerotarea circumscripţiilor electorale din unităţile administrativ teritoriale ale
judeţului Satu M are,
Luând în considerare Referatul nr.2056/28.07.2020 al Secretarului general al comunei
Berveni,
In temeiul prevederilor art.13 din Legea nr.115/2015, cu modificările şi completările
ulterioare,art.20,alin.(5), art.22 din Legea nr. 208/2015 cu modificările şi completările
ulterioare ,art.l55,alin.(l),lit.a,alin.(2),lit.b,art.l56,alin.(l),art.l96,alin.(l),lit.b din
O.U.G. nr.57/2019-Codul administrativ, modificat,

DI SPUNE
A rt.l- Pentru desăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale din data de 27.09.2020
secţiile de votare din Circumscripţia electorală nr.14- comuna Berveni sunt delimitate astfel:
-Secţia de votare Berveni - pentru persoanele cu drept de vot domiciliate în imobilele
situate de la numărul 1 la numărul 587 din localitatea Berveni.
-Secţia de votare Lucăceni- pentru persoanele cu drept de vot domiciliate în imobilele
situate de la numărul 1 la numărul 323 din localitatea Lucăceni, cele domiciliate în cartierul
rromilor Lucăceni precum şi cele de la numărul 588 la numărul 742 din localitatea Bervenicartierul Berveni Noi
Art.2- Secţiile de votare prevăzute la art.l din prezenta dispoziţie vor funcţiona a stfel:
-Secţia de votare BERVENI-în clădirea Şcolii generale Berveni,nr.l 17
-Secţia de votare LUCĂCENI- în clădirea Scolii generale Lucăceni,nr.66
Art.3- Se încredinţează secretarul comunei Berveni cu informarea cetăţenilor cu drept de
vot în ceea ce priveşte locaţia şi delimitarea celor două secţii de votare.
Prezenta dispoziţie se comunică:
-locuitorilor comunei Berveni
-secretarului comunei Berveni
-Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare- Direcţia Juridică

