
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA PÂRSCOV 

PRIMAR 

 

DISPOZIȚIE NR. 306 

privind numerotarea sectiilor de votare pentru alegerea Senatului și Camerei 
Deputaților din anul  2020 

Primarul comunei Pârscov , 

Având în vedere: 

- art.20 alin.5 si art.120 din Legea 208/2015 privind alegera Senatului si a 
Camerei Deputatilor ,precum si pentru organizarea si functionarea 
Autoritatii Electorale Permanente ,  si ale pct.93 din calendarul actiunilor 
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera 
Deputaților din anul 2020 aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei 
nr.745/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea 
actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a 
alegerilor din anul 2020. 

In temeiul art .155 alin.1 lit.e   si art.243 alin.1 lit.a  din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ 

DISPUNE : 

Art. 1.  Se delimitează si numerotează sectiile de votare din comuna Pârscov , 
județul Buzău , pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020 , 
conform anexei la prezenta dispozitie care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Secretarul general al comunei Pârscov va comunica prezenta dispozitie 
persoanelor si institutiilor interesate. 

Primar, 

Daniel Mihai 

Pârscov,  05.11.2020. 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general 

Neculai Calen 
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Anexa la dispozitia  Primarului comunei Parscov , nr.306/05.11.2020. 

 

Delimitarea Sectiilor de votare in comuna Parscov pentru alegerea Senatului și 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

 

Sectia de votare nr.305 Parscov , cu sediul in Caminul cultural Parscov si cuprinde 
satul Parscov de la litera A la L ; 

Sectia de votare nr.306 Parscov , cu sediul in Caminul cultural Parscov si cuprinde 
satul Parscov de la litera M  la Z  ; 

Sectia de votare nr.307 Badila , cu sediul in Scoala generala Badila si cuprinde satul 
Badila ; 

Sectia de votare 308  Lunca Frumoasa , cu sediul in Scoala generala Lunca 
Frumoasa si cuprinde satele Lunca Frumoasa , Curcanesti, Tocileni , Parjolesti si 
Valea Purcarului ; 

Sectia de votare 309 Robesti , cu sediul in Scoala generala Robesti si cuprinde 
satele Robesti si Runcu; 

Sectia de votare 310 Trestieni , cu sediul in fostul magazin Trestieni si cuprinde 
satele Trestieni , Tarcov si Olesesti. 
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