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ANUNŢ IMPORTANT! 
Stimaţi cetăţeni ai Comunei Pesac, 

 

 

 

   Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, 

precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora; 

- H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- art. 13 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali; 

- art. 20 alin. 5 și ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,precum și 

pentru organizarea si funcționarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

vă aducem la cunoștință faptul că, în vederea desfășurării și organizării ALEGERILOR LOCALE DIN 27 

SEPTEMBRIE 2020, la nivelul Comunei Pesac, vor exista două secții de votare, după cum urmează:  

 

 Secţia de votare nr. 500 (cod secţie 37-500), cu sediul la Biblioteca Comunală Pesac (localitatea Pesac, 

nr.355/9, nr.ap.9, Jud.Timiș), unde vor vota alegătorii care, conform actului de identitate, au stabilit 

domiciliul în Comuna PESAC la nr.de casă 0-455; 

 

 Secţia de votare nr. 501 (cod secţie 37-501), cu sediul la Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” (localitatea 

Pesac, nr.279, Jud.Timiș), unde vor vota alegătorii care, conform actului de identitate, au stabilit domiciliul 

în Comuna PESAC la nr.de casă 456-918. 

 

ATENȚIE!   
Pentru facilitarea accesului alegătorilor spre locurile de desfășurare a votării, vor fi dispuse materiale indicatoare către acestea, respectiv spre 

clădirile în care se află secțiile de votare. Materialele indicatoare vor fi fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi și altele asemenea. 

 
PRIMAR, 

TOMA CORNEL 
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