
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 241

  

CU PRIVIRE LA:  delimitarea şi stabilirea sediilor secţiilor de votare ce se vor organiza pe 

raza comunei Oţeleni, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019 

 

Viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oţeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, 
în conformitate cu prevederile art.163 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

Având în vedere referatul secretarului general nr. 8291 din 03.10.2019; 

Având în vedere prevederile art. 10  din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea 

Președintelui României republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit.a) și alin.(2) lit. b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1 În vederea pregătirii şi bunei desfăşurări a alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, la nivelul comunei Oțeleni se delimitează şi se stabilesc sediile secţiilor 

de votare conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

ART.2 Se desemnează domnul Miclăuș Dorinel, Șef SVSU în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Oțeleni, să afișeze câte un exemplar după prezenta dispoziție 

la sediul secțiilor de votare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.  

ART.3 Secretarul general va afişa un exemplar după prezenta dispoziţie la sediul 

Primăriei comunei Oțeleni şi va comunica un exemplar şi Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - 

Serviciul control legalitate acte şi contencios administrativ. 

 

Oțeleni, 3 octombrie 2019 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI              

 Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 



Anexa la Dispoziția nr. 241 din 3 octombrie 2019 

 

 

 

 

 

Tabel privind delimitarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare în comuna Oțeleni, 

județul Iași pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 

 

Număr 

secție de 

votare 

Sediul secției de votare Delimitare secție de 

votare – Loc. 

Comp./sat ap. 

Delimitare secție de 

votare – Arteră, 

număr 

administrativ/ 

bloc/descriere 

559 Cămin cultural, Sala I, Oțeleni, loc. 

Oțeleni 

Loc. Oțeleni, com 

Oțeleni, jud. Iași 

Integral de la lit. A 

până la lit. C 

560 Cămin cultural, Sala II, Oțeleni, 

loc. Oțeleni 

Loc. Oțeleni, com 

Oțeleni, jud. Iași 

Integral de la lit. D 

până la lit. Z 

561 Școala Gimnazială Hîndrești, Loc. 

Hîndrești 

Loc. Hîndrești, com 

Oțeleni, jud. Iași 

Integral 

 

 

 

 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI              

 Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf.art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

 Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


