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COMUNA  BERCA 

P R I M A R 
 

D I S P O Z I T I E 
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si a sediilor 

acestora, din comuna Berca pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru 
Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 

 
Primarul comunei Berca, judetul Buzau, 

 Avand in vedere: 
 -referatul inregistrat sub nr.5897/05.10.2020 privind propunerea de 
emitere a dispozitiei privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, 
precum si a sediilor acestora, din comuna Berca pentru organizarea si 
desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; 

-prevederile art.20 alin.(5) din Legea nr.208/2015, privind alegerea 
Senatului si a Camerei deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea 
Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-prevederile pct.93 din Anexa nr.1 la Hotararea Guvernului nr.576/2020 
pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020; 
 -prevederile art. 1, alin.(3) din Hotararea nr.16/2016 a Autoritatii Electorale 
Permanente, privind condiţiile de aducere la cunostinta publica a delimitarii si a 
numerotarii sectiilor de votare din tara, precum si a sediilor acestora,  
 -adresa nr.15318/04.11.2020 a Institutiei Prefectului Judetul Buzau; 
 In temeiul art.196 alin.(1), lit.”b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
D I S P U N E: 

  
 Art.1. Pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Senat si 
Camera Deputatilor din anul 2020 pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 
2020 din anul 2020, la nivelul comunei Berca se organizeaza un numar de 10 
sectii de votare, numerotate de la nr.145 la nr.154 a caror delimitare si locatie 
sunt conform anexei care face parte integranta din prezenta dispozitie. 
 Art.2.Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta publica, va 
comunica si inainta prezenta dispozitiei persoanelor, institutiilor si autoritatilor 
interesate in termenele si conditiile stabilite de lege.  
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