U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI,
PRIMAR,

PROIECT DE DISPOZIŢIE NR. 227 DIN 11.09.2020
(privind aducerea la cunoștința publică a numărului Circumscripției Electorale Tomești, a delimitării și
numerotării secțiilor de votare de pe raza Comunei Tomești, precum și a sediilor acestora, astfel cum sunt
prevăzute în Registrul Electoral, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020)

Primarul Comunei Tomesti, Judeţul Iaşi;
Având în vedere:
-necesitatea emiterii unei dispoziții cu aducerea la cunoștința publică a numărului
Circumscripției Electorale Tomești, a delimitării și numerotării secțiilor de votare de pe raza
Comunei Tomești, astfel cum sunt prevăzute în Registrul Electoral, precum și aducerea la
cunoștință publică a sediilor acestora, pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 13 din Legea nr. 115 din 19 mai
2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; art. 20 alin. 5 și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente; pct. 74 din Anexa la Hot. Guv. Nr. 576/2020 pentru aprobarea
programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune
condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 155 alin. (1) lit. (a) și alin. 2 lit. (b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin.1 lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

DISPUNE
Art. 1. Cu data emiterii prezentei dispoziții, 11 septembrie 2020, se aduce la cunoștință
publică, numărul Biroului de Circumscripție Electorală Tomești - 86, pentru alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020.
Art. 2.(1)Cu data emiterii prezentei dispoziții, 11 septembrie 2020, se aduce la cunoștință
publică, delimitarea, numerotarea precum și stabilirea sediilor celor 9(nouă) secții de votare de pe
raza Comunei Tomești, Județul Iași, de la nr. 682, la nr. 690, conform Registrului Electoral, pentru
alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, astfel cum sunt prevăzute în Anexele 1 și 2 la
prezenta dispoziție.
(2) Anexa 1 privind centralizatorul cu numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de
votare, precum și a numărului de cetățeni cu drept de vot din Registrul Electoral, pentru fiecare
secție de pe raza Comunei Tomești, face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(3) Anexa 2 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza Comunei Tomești,
face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3. Primarul Comunei Tomeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.
Art. 4. Cu data emiterii prezentei, orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. 5.(1) Copii de pe prezenta se vor comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,
pentru control și legalitate, Biroului Circumscripției Electorale nr. 86 Tomești; Biroului Electoral
de Circumscripție cu nr. 24 al Județului Iași; instituțiilor publice abilitate, altor persoane fizice și
juridice interesate și A.E.P. București.
(2) De asemenea se vor afişa copii de pe dispoziție la sediul primăriei precum și în
locurile publice din satele comunei pentru aducerea la cunoştinţa cetățenilor.
Emisă azi: 11.09.2020
Inițiator proiect de dispoziție
PRIMAR,
Prof. Ştefan Timofte

Secretar general comună
Gabriel Mancaș

ANEXA NR. 1 LA DISPOZIȚIA NR. 227 DIN 11.09.2020
privind centralizatorul cu numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de
votare, precum și a numărului de cetățeni cu drept de vot din Registrul
Electoral, pentru fiecare secție de pe raza Comunei Tomești, pentru alegerile
locale din 27 septembrie 2020

1)-Se aduce la cunoștință publică, numărul Biroului de
Circumscripție Electorală Tomești - 86, pentru alegerile locale din
data de 27 septembrie 2020.
2)-Se aduce la cunoștință publică delimitarea, numerotarea și
stabilirea sediilor secțiilor de votare de pe raza Comunei Tomești,
Județul Iași, de la nr. 682, la nr. 690, conform Registrului Electoral,
astfel cum rezultă mai jos:
-secția de vot nr. 682, ce va funcționa la sediul Primăriei,
Tomești, pentru alegătorii din Sat Tomești – zona Tomești deal –
1178 alegători;
-secția de vot nr. 683, ce va funcționa la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu”, pentru alegătorii din Sat Tomești – zona Tomești vale –
1721 alegători;
-secția de vot nr. 684, ce va funcționa la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu”, pentru alegătorii din Cartier Tomești – 1560 alegători;
-secția de vot nr. 685, ce va funcționa la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu”, pentru alegătorii din Cartier Tomești – 1217 alegători;
-secția de vot nr. 686, ce va funcționa la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu”, pentru alegătorii din Cartier Tomești – 1679 alegători;
-secția de vot nr. 687, ce va funcționa la sediul Școlii ”D.D.
Pătrășcanu”, pentru alegătorii din Cartier Tomești – 1327 alegători;
-secția de vot nr. 688, ce va funcționa la sediul Școlii Gimnaziale
din Sat Chicerea, pentru alegătorii din Sat Chicerea - 1243 alegători;
-secția de vot nr. 689, ce va funcționa la sediul Școlii Gimnaziale
din Sat Goruni, pentru alegătorii din Sat Goruni – 1028 alegători;
-secția de vot nr. 690, ce va funcționa la sediul Școlii primare
din Sat Vlădiceni, pentru alegătorii din Sat Vlădiceni – 599 alegători.
PRIMAR,
Prof. Ștefan TIMOFTE

Secretar general comună,
Gabriel MANCAȘ

