ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA

CO MUNA
VALEA DOFTANEI
PRIMAR
DISPOZITIE

cu pri ire la delimitarea sectiilor de votare de pe teritoriul comunei Valea Doftanei si stabilirea
sediilor acestora, in ederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice
locale din data de 27.09.2020
Primarul comunei Valea Doftanei, Judetul Prahova
A and in edere:
-Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor admini stratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei pub lice locale nr. 2 15/2001 , precum ~ i pentru modificarea ~i
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul

a l e~ ilor

locali

-Legea nr. 135 din 16 iulie 2020 priv ind stabil irea datei alegerilor pentru autoritatile
administratiei publice locale din anul 2020, precum ~ i a unor masuri pentru buna organizare ~i
des~urare

a acestora

- necesitatea delimitarea sectiilor de votare de pe teritoriul comunei Valea Doftanei si
stabilirea sediilor acestora, in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei
publice locale din data de 27.09.2020
In conformitate cu art 155 si art.196 alin . (1) lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrati ,emite urmatoarea
DISPOZITIE:

Art. I. Se deliiteaza sectiile de votare de pe teritoriul comunei Valea Doftanei, judet
Praho a i se stabi leste sed iul acestora, in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile
administrati ei publice locale din data de 27.09.2020, conform anexei care face parte integranta
din prezenta dispozitie.
Art.2. Secretarul general al UA T va comunica prezenta dispozitie Institutiei PrefectuluiJudetul Praho a, autoritatilor si persoanelor interesate.

Avizat pentrul egalitate,
pSecretarul general al UAT Valea Do anei
Corina C dos

r. 166 din 17.08.2020

,.
Anexa la Dispozitia primarului nr. 166/17.08.2020

SECTIA NR 609
SECTIA NR610
ECTIANR 611
SECTIA NR. 612
SECTIA ~'R.613

Primar

Liceul Tehnologic "Carol I" Valea Doftanei
Primaria Veche Traisteni
Scoala Gimnaziala cu clasele 1-VIII-Erou Inv. I
Dra2anescu"- Traisteni
Gradinita nr. 1 -Tesila
Gradinita nr.2-Tesila( Lunca Doftanei)

Sat Tesila, comuna Valea Doftanei
Sat Traisteni, comuna Valea Doftanei
Sat Traisteni, comuna Valea Doftanei
Sat Tesila, comuna Valea Doftanei
Sat Tesila, comuna Valea Doftanei

pSecretar General al UAT Valea Doftanei,

