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PRIMAR 

D I S P O Z IT I A NR . 136 /2020 
DIN DATA DE: 11.09.2020 

Privind aducerea la cuno�tinta publica a delimitarii �i numerotarii sectiilor de votare, 
precum �i a sediilor acestora din comuna Valea Chioaruluijudetul Maramure�, pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020. 

Primarul Comunei Valea Chioarului , 
Carta Europeana a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificata prin Legea nr. 199/1997 ; 
Constitutia Romaniei - (120) si (121) ; 
Legea nr.208/2015 - art. 20 alin. (3) �i (5), privind alegerea Senatului �i a Camerei 

Deputatilor, precum �i pentru organizarea �i functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu 
modificarile �i completarile ulterioare; 

Legea nr. 84/2020- art.2 alin.(3) privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale �i pentru modificarea art.151 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei 
publice locale din anul 2020, precum �i a unor masuri pentru buna organizare �i desfa�urare a 
acestora. 

Hotararea nr. 576/2020- pct. 74 , pentru aprobarea programului calendaristic pentru 
reaizarea actiunilor necesare organizarii �i desfa�urarii 1n bune conditii a alegerilor pentru 
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020. 

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 1n administratia publica, completata 
�i modificata . 

in temeiul art. 155 , alin (1) , lit (a) ,alin. (2) lit. (b) , art. 196 alin(l) lit. (b), art. 200, 
art. 243 alin (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Cosul Administrativ ; 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUL JUDETUL MARAMURE$, emite prezenta 
DISPOZITIE 

Art. I - Se aduce la cuno�tinta publica delimitarea �i numerotarea sectiilor de votare, 
precum �i sediile acestora din comuna Valea Chioarului, judetul Maramure�, pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta dispozitie. 

Art.2. Prezenta dispozitie se comunica: 
Institutia prefectului judetului Maramure� ; 
Secretarului comunei Valea Chioarului ; 

- Afi�are.
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CONTRASEMNEAZA 
'RETAR GENERAL AL COMUNEI 
Eufinia M

�
la MUNTEANU 








