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D I S P OZ I T I /\ NR. 484 

Cu priv ire la: modi ficarea dispoz i ţ i ei prima r ului orasului Brezoi nr.379 d in 
05.11.202 0 cu privire la delimitarea, numerotarea secţ i i l or de votare şi stabil irea 

sediilor acesto ra în vederea desfăşu rări i alegeri lor pentr u Senat ş i Camera 
Deputaţ ilor din data de 06 decembrie 2020 

Pri marul orasului 13rczoi, Schcll Robcrt-1\clrian, 

Având în vedere referatul întocmit ele secretarul general al orasu lui Brezoi, 
înregistrat la numărul 5870/ 15.09.2022, pri n care se propune mod ificarea dispoziţiei 

primarului orasului Brezoi nr.379/05 .11.2020 cu pri vire la del im itarea, numerotarea 
seqii lor de votare ş i stabi lirea sedii lor acestora în vederea dcslăşurări i alegerilor pentru 
Senat ş i Camera Deputaţi lo r din dala de 06 decembrie 2020: 

L uând în considerare faptul că sediul unde este amenajată în prezent scqia de votare 
nu dispune de spaţiu l necesar desfăşură ri i în bune condi~ i i a procesului electoral. 

Ţinând cont ele avizul c0nfonn al Auwri18ţii F.lertorillf' PermanPnte 
nr. I 2248/26.09.2022 înregistrat la primă ria orasu lui Brezoi sub număru l 

6132/27.09.2022; 
Avand in vedere avizu l nr.764.250 din data ele 09.09.2022 al Serviciul ui ele 

Telecomunicati i Speciale-Di rect ia .J ucleteana de Telecornunicati i Speciale-Valcea. 
În confonn italc cu prc,·eclerilc :irt.20 alin(>). art.2 1 ali n.('i l din l.ege<l nr.?.OR/20 I 5 

pemru alegerea Senatulu i ş i a Camerei Dcputati lor, precum ~i pentru organizarea ~i 

funcţiona rea Autorită \ii Electora le Permanente, cu mocii li că ri Ic ulterioare, coroborate ci.1 
celt: arl.6 al i1 1.( I ) l itera b ş i an. 7 din I l otă râ rea /\ u torilăţi i Electorale Permanente 
nr. 19/2017 privind Metodologia ele avizare a actual i ză ri i de l im ită ri i secţi i or ele votare din 
ţară ş i stabil irii sed iilor acestora, precum ş i cu cele ale art.155 al in.( I) ş i alin.(2) litera b) 
clin OUG nr.57/20 19 pri vind Codul /\dmi nistrati v; 

În temeiul art.1 96 alin.( I ), lil. b) din 0.U.G. nr. 57/20 19 privind Codu l 
adm inistrativ, cu modi fică rile ş i comple tări l e ulterioare, emite următoarea: 

DI S PO Z ITIE: 

Art. Se aprobă modi licarea cl ispozi\ici primarului orasului Brezoi 
nr.379/05 .1 1.2020 cu privire la delimitarea, numerotarea seqi ilor ele votare ş i stabilirea 
sedii lor acestora în vederea desf<1şu ră ri i alegerilor pentru Senat ş i Camera Deputa\i lor din 
data ele 06 decembrie 2020, în sensul schimbări i sediu lui scqiei ele votare nr. I 30 clin 
incinta Şcoli i cu clasele I-IV Păscoa ia. loc. Păscoa i a, sLr.1.uncani lor nr.2, orasul Brezoi, 
judeţul Vâlcea, în incinta Cămim1 l ui Cultural Păscoaia,loc . Păscoa i a, str. Luncani lor, nr.13, 
orasul Brezoi, j udeţu l Vâlcea, păstrându-se arondarea, conform datelor cl in anexa la 
dispoziţia nr. 379/05. I I .2022. 



A rt. 2 ·1 omc celelalte pn:\ ederi ale dispozi1iei primaru I ui orasului Brezoi 
nr. 379/05.11.2020. rămân neschimbate. 

Art. 3 Secretarul general al orasului Brc;ooi va aduce la îndeplinire prc1:en1a 
dispozi1ie şi va asigura comunicarea J)l"e/entei dispozi~i i lnstitutiei Prefectului - judeţul 

Vâlcea în vederea exercită ri i controlului de legalitate, Autori1ă1ii l~lecwralc Permancme, 
precum şi aducerea la cunoştin\ă publică prin ali~arc la sediul primăriei. 

PRIMAR. 
Schell Ro 

Brezoi, la 03.10.2022 

Co111rascmncad1 pentru legalitate, 
SFCRFT \R (~Fl\/l:RAI ., 

Sandu~~-


