
          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;

                                        P R O P U N:

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

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 46 / 04.11.2020

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, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Secretar general
Nr. 2761/4.11.2020

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 06.12.2020 care să reglementeze 
următoarele aspecte:

Secretar general

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.

          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;


