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DlSPOZIŢlA 

NR.416 DrN 16.08.2022 
privind modificarea şi completarea dispoziJiei primaru lui oraşul ui Brezoi. nr. 379 clin 

05.11 .2020 privind delimitarea, numerotarea sec ti ilor de votare si stabil irea sediilor acestora, 
organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea alegerii Senatului si Camerei Deputati ilor. d in 06 
decembrie, 2020; 

Primarul oraşului Brezoi, j udetul Vâlcea: 
A vâi1d în vedere referatll l înregistrat la nr.5017/08.08.2022 prin care secretaru l general al 

oraşul ui Brezoi propune modi ficarea şi completarea dispozi ţiei pri111arului oraşul u i Brezoi nr.379 
din 05.11.2020 pri vind del imitarea. numerotarea secti ilor de votare si stabilirea sediilor acestora, 
organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea alegeri i Senatului si Camerei Deputatiilor, din 06 
dece111brie, 2020, în sensul modi ficării del imi tări lor la sec!i ilor de votare nr. 13 1 şi nr. 132 de pe 
rnza oraşul ui Brezoi,juderul Valcea. 

A vând în vedere că prin Hotărârea Consi liului Local a oraşu lui Brezoi nr. 110/28. 10.202 1 
privitor la aprobarea modificării şi completări i Nomenclatoru lui stradal al oraşul ui Brezoi, j udeţul 

Vâlcea,jude1ul Vâlcea, au fost redenumite unele artere din intrav ilanul loca l i tăţii, existând cetă!eni 

cu drept de vot cărora li s-au emis cărţi de identitate cu adresele pe arterele înfi in\ate, 
Constatând faptul că la seqi ile de votare nr. 131 şi nr. 132 trebuie refăcute del im itări le prin 

introducerea arterelor redenumite şi prelungirea unui segment; 
Ţinând seama de men1inerea echilibrul ui numărul ui de a l egători arondati 1<1 secţi i le de 

votare; 
În conformitate cu prevederile art. 20 al in. (3), art. 2 I şi art. 22 d in Legea nr. 208/201 5 

pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţi lor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorită[i i Electorale Permanente. cu moditi eările ulterioare. coroborate cu cele art. 4 din 
Hotărâ rea Autori tăţi i Electorale Permanente nr. 19/2017 privind Metodologia de avizare a 
actua l izării delimi tării sccţiior de votare d in \ară ş i stabi lirii sediilor acestora, precum şi cu cele a le 
art. 156 a lin. ( I) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Având în vedere avizul conform nr. I 0525/1 0.08.2022 emis de Autoritatea Electorală 

Permanentă, înregistrat la primăria Orasului Brezoi sub nr.5140/J 2.08.2022; 
În temeiul art. 196 al in. (I) lit. b) d in OUG nr. 57/20 19 privind Codul Administrati v, emi te 

următoarea 

DISPOZITIE: 

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea d i spozi ţiei primarului oraşu l ui Brezoi nr. nr. 
379 din 05.1 1.2020 privind delimitarea, numerotarea sectii lor de votare si stabilirea sedi ilor 
acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, .ludetu l Valcea, in vederea alegerii Senatului si 
Camerei Deputatiilor, d in 06 decembrie, 2020; după cum urmează: 

I. La Sectia de votare nr. 131, cu sediul în Şcoala cu clasele I-Vil i Valea lui Stan, sat 
Valea lui Stan, str. Zăvoiaş, nr. 44, oraş Brezoi, judeţul Vâlcea, se modifică delimitarea 
astfel: 



I. Se şterge del imitarea: 

Tip Denumire Cod Segment 
sat Valea lui Stan 167874 Toate numerele de la I la 9 1 

2. Se adaugă deli mi tări le, după cum turnează: 

Tip Denumire Coci Segment 
sat Valea lui Stan 167874 Toate numerele de la I la I O I 

li . La Secţia de votare nr. 132, cu sediul în Şcoala cu clasele I-IV nr. 2 Brezoi, str. 
Panduri, nr. 4, oraş Brezoi,judcful Vâlcea, se modifi că delimitarea astfel: 

Se adaugă delimitări le, după cum urmează: 

Tip Denumire Cod arteră Integral Segment 

Strada 
Strada Carmen 
Sylva (Aleea 

Integral 
Carmen Si lva, 80295 
Strada Vultureasa 2) 
Strada Regina Maria 
(Strada Paltinului, 

Strada Aleea Regina Integral 
Maria, Strada 80294 
Vultmeasa 1) 

Art. 2. Celelal te prevederi ale dispoziţiei primarului oraşului Brezoi nr. 379 din 
05.11 .2020 privind delimitarea, numerotarea sectii lor de votare si stabi lirea sediilor acestora, 
organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea alegerii Senatului si Camerei Deputatiilor, din 06 
decembrie. 2020, rămân nemodificate. 

Art. 3. Secretarul genera l al oraşu lui Brezoi. va aduce la îndepl in ire prezenta dispozitie şi 

va asigura comunicarea prezentei dispozi\ii lnstitu\iei Prefectului - jude\ul Vâlcea în vederea 
exercitări i controlului de legal itate, Auto ri tăti i Electorale Permanente, Compa1timentului Stare 
Civila si Compartimentului Relatii Publice in vederea aduceri i la cunoştin\ă publică prin afişare la 
sediul primărie i si prin publicare in Monitorul Oficial Local. deschis pe pagina web 
primariabrezoi.ro. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL 

Sandu Nicolael ~ 
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