
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA OȚELENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA NR. 221  

CU PRIVIRE LA:   stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral și asigurarea 

amplasării de panouri electorale în cadrul acestora, pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

 

Primarul comunei Oțeleni, 

Având în vedere referatul secretarului general nr. 8510 din 06.11.2020; 

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii 

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, cu modificările și completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare, emite următoarea: 

 

DISPOZIȚIE: 

 

ART.1 - Se stabilesc locurile speciale pentru afișaj electoral și se asigură amplasarea de 

panouri electorale în cadrul acestora, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, în comuna Oțeleni, după cum urmează: 

1. În centrul satului Oțeleni, în curtea Căminului cultural Oțeleni, în satul Oțeleni, 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

2. La Școala Gimnazială Oțeleni, în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași; 

3. La Cimitirul Vechi, în satul Oțeleni, comuna Oțeleni, județul Iași; 

4. Str.Agronomului, în zona cunoscută popular ”La Dira” în satul Oțeleni, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

5. În centrul satului Hândrești, la fostul magazin sătesc în satul Hândrești, comuna 

Oțeleni, județul Iași; 

6. La P.F.A. Jitaru Ioan, în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași; 

7. La Dispensarul uman în zona cunoscută popular ”La Pârâu” în satul Hândrești, 

comuna Oțeleni, județul Iași; 

ART.2 –  Secretarul general al unității administrativ-teritorale va afișa prezenta dispoziție 

la sediul UAT Comuna Oțeleni, pe ste-ul unității și la sediile secțiilor de votare. 

ART.3 Prezenta dispoziție se comunică: 

- Instituției Prefectului Județului Iași 

Oțeleni,  6 noiembrie 2020 

 

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 


