COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT

DISPOZIŢIE
Referitoare la: Delimitarea, numerotarea și sediile secţiilor de votare în Comuna Icoana
Având în vedere:
- prevederile art. 20, alin. (5) si art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului
şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 2, alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor
administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- prevederile H.G. nr. 576/ 2020 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 , nr. crt. 74 ;
- H.C.L. Icoana nr. 29/30.07.2010 cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al comunei
Icoana

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ
PRIMARUL COMUNEI ICOANA
D I S P UNE :
Art.1. În Comuna Icoana alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se vor
desfăşura în trei secţii de votare.
Art.2. Secţiile de votare vor avea numerele și sediile după cum urmează :
-secţia nr. 228 – Şcoala Gimnazială Icoana –sat Icoana, str. Principală, nr. 128;
-secţia nr. 229 – Cămin cultural Floru – sat Floru, str. Principală, nr. 68 .
-secţia nr. 230 – Scoala Gimnaziala Ursoaia – sat Ursoaia, str. Principală, nr. 95 ;
Art.3. Delimitarea secţiilor de votare din Comuna Icoana se face conform anexei care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general Instituţiei Prefectului – judeţul Olt,
birourilor secţiilor de votare, iar alegătorilor prin afişare la sediul Primăriei .
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