
R O M Â N I A  

JUDEȚUL  BUZĂU 
COMUNA  CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I Ț I E 

 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din comuna 
Cernătești, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, din 

anul 2020 
 

        Primarul  comunei Cernătești, județul Buzău; 

        Având în vedere: 
     - referatul secretarului general al comunei Cernătești, înregistrat sub 

nr. 3053/07/09/2020 prin care se propune emiterea unei dispoziții privind 
delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din comuna Cernătești, pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, din anul 2020; 
 - adresa nr. 11909/03.09.2020 înaintată de Institutia Prefectului – 

Judetul Buzău si înregistrată sub nr. 3024/03.09.2020 la Primaria 
Cernătesti; 

- art. 20 alin. (5) si art. (120) Legea nr. 208/215 privind alegerea Senatului 

și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente; 

- art. 2 alin. (1) din Legea 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a 
unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora; 

- art. 1 alin. (3) din Hotararea A.E.P nr. 16/2016 
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

D I S P U N E : 
 

      Art.1. Se delimitează și se numerotează secțiile de votare în vederea 

desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale, din anul 2020, dupa cum urmează: 

    - Secția de votare nr. 194 Cernătești - imobil Grădinița cu program 
normal din satul Cernătești cuprinde alegătorii din satul Cernătești ; 
    - Secția de votare nr. 195 Zărneștii de Slănic - imobil Căminul Cultural 

din satul Zărneștii de Slănic cuprinde alegătorii din satele Zărneștii de 
Slănic, Vlădeni și Căldărușa ; 
    - Secția de votare nr. 196 Aldeni  - Căminul Cultural din satul Aldeni 

cuprinde alegătorii din  satele Aldeni și Manasia ; 
    - Secția de votare nr. 197 Fulga - imobil Școala Primară din satul Fulga 

cuprinde alegătorii din satele Fulga și Băești . 
      Art.2. Prezenta dispozitie se comunică prin intermediul secretarului 
general al comunei Cernătești, în termenul prevăzut de lege, Instituției 

Prefectului Județului Buzău, persoanelor nominalizate sa opereze in 
Registrul electoral si se afișază la sediul primariei Cernătesti.    

  
PRIMAR,                                              Avizat pentru legalitate, 

 MÎRZEA PETRACHE                          Secretar general al comunei Cernatesti  

                                                                   DUMITRASCU DORU-VASILE                                       
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