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DISPOZIŢIA 

privind delimitarea si numerotarea secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Comuna Măgura, judetul Bacau, 
pentru Alegerile Autoritatilor Administratiei Publice Locale din anul 2020 

 
 
 

 Dl. Costrăş Iordache, Primarul Comunei Măgura, jud. Bacău.    
Luând act de: 

a) Referatul nr. 8643/ 09.09.2020, intocmit de d-na Apetroaei Elena Irina - secretarul general al 
Comunei Măgura, județul Bacău;  

b) adresa Institutiei Prefectului – Judetul Bacau nr. 18072/08.09.2020 inregistrata la institutia 
noastra sub nr. 5815/10.09.2020. 

 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art.155 alin.(1) lit.a) coroborat cu alin.(2) lit.b), ale art.156 alin.(1) si ale art.199 din 

Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  
b) art. 20 alin. (5) si art. 120 din Legea nr. 208/2015, actualizata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/ 2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 

administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ.  

d) Pct. 74 din H.G. nr. 576/2020 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 
realizarea acţiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor autoritatilor 
administratiei publice locale din anul 2020; 

e) art. 13 din Legea nr.115/ 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si 
completarea Legii nr.393/ 2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 In temeiul art.196 alin. (1) lit. b) și art. 240 alin.(2) din Ordonanta de urgenta nr. 57/ 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

PRIMARUL COMUNEI MĂGURA, JUDEŢUL BACĂU emite următoarea dispoziție: 

 
Art.1. Se delimitează și se numerotează secţiile de votare, pentru Alegerile autoritatilor 

administratiei publice locale din anul 2020, de pe raza Comunei Măgura, judeţul Bacău, conform anexei 
la prezenta dispoziție. 

Art. 2. Prezenta dispozitie se comunica Instituţiei Prefectului – Judeţ Bacău, se afiseaza la sediul 
BECC nr. 51 Măgura,  la sediul sectiilor de votare din localitate și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.primaria-magura.ro.  
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