
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 2761/4.11.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 156 alin. 1), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a)	art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare;
b) art.79 alin.(1) și art.98 lit.g) și lit.h) din Legea nr.208/2015, privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
b)	 Hotărârii de Guvern nr.744/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020;
c) 	Pc 93 din Anexa la Hotărârea de Guvern nr.745/2020, pentru aprobarea 
calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
d)	art.10 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;

    Secțiile de votare pentru  alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 
06.12.2020, se stabilesc conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție.

Articolul 1:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 2:

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 04.11.2020
Nr.46



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 46/2020
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.


