
Comuna Padureni,   judetul Vaslui,    telefon: 0235/485785   fax: 0235/485785,

e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395

DISPOZIŢIA Nr.238
privind  delimitarea şi numerotarea sediilor secţiilor de votare 

de pe raza comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:

-  adresa nr.17597 /04.11.2020 a Institutiei Prefectului Judetului Vaslui cu privire
la delimitarea şi numerotarea  fiecărei secţii de votare precum şi stabilirea sediilor
acestora;

- Prevederile art.  20  alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi  Hotărârea  Autorităţii Electorale Permanente nr.
16 din 06.04.2016  cu modificările şi completările ulterioare;

 În  conformitate cu prevederile art.155 alin.1 litera (a) , alin.(2) litera b,art.196 alin.1
litera  (b)   din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  României  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle, primar al comunei Padureni, judetul Vaslui;

D I S P U N:

 Art.1 Delimitarea  şi  numerotarea  sediile  sectiilor  de  votare  de  pe  raza  comunei
Padureni,  judetul  Vaslui,  conform  anexei  nr.1,  care  face  parte  integranta  din  prezenta
dispozitie.

Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei raspunde viceprimarul comunei Padureni.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei
Padureni, Institutiei Prefectului judetului Vaslui, persoanelor interesate prin afisare la sediul
primariei . 

Padureni,  4 noiembrie 2020

    Primar,
Diaconu Temistocle

Avizat pentru legalitate,
   Secretar general        

  Munteanu Mirela 

mailto:cons.local_padureni@yahoo.com


Anexa nr.1 la dispozitia primarului nr...4  / 04.11.2020

Alegeri parlamentare 2020
Delimitările secţiilor de votare din comuna  PĂDURENI

Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr 

administrativ/bloc/descriere
388 Şcoala Gimnaziala nr.1 

Pădureni, loc. PĂDURENI Nr. 
Nu este cazul

PĂDURENI

integral
389 Şcoala Primara Rusca, loc. 

RUSCA Nr. Nu este cazul
RUSCA

integral
390 Şcoala Primara Davideşti, loc. 

DAVIDEŞTI Nr. Nu este cazul
CĂPOTEŞTI

integral
DAVIDEŞTI

integral
LEOŞTI

integral
391 Şcoala Primara Ivăneşti, loc. 

IVĂNEŞTI Nr. Nu este cazul
IVĂNEŞTI

integral
392 Şcoala Primara Văleni, loc. 

VĂLENI Nr. Nu este cazul
VĂLENI

integral


