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ANUNT 

In conformitate cu prevederile art. 30, alin. (4) - (10) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind 
statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum §i a unor masuri pentru buna organizare §i desfasurare a acestora, precum sj pet. 86 
din Anexa la H.G. nr. 576/2020 privind Programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a 
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, coroborat cu prevederile din Hotararea Biroului Electoral Central nr. 
77/04.08.2020 privind constituirea birourilor electorale ale sectiilor de votare, se aduce la cunostinta partidelor politice, aliantelor politice si 
aliantelor sau organizafiilor minoi italilor nationalc care participa la alegeri in circumscriptia electorala nr. 4 - Orasul Ineu, ca in data 
de JOI, 24 septembrie 2020, ora 15,00 se va efectua procedura de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare nr. 126, nr. 127, 
nr. 128, nr. 129, nr. 130 si nr. 131, cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor sau organizatiilor minoi itatilor 
nafionale care participa la alegeri in circumscriptia electorala nr. 4 - Orasul Ineu, procedura care va avea loc la sediul BIROULUI 
E L E C T O R A L DE C I R C U M S C R I P T I E E L E C T O R A L A NR. 4 ORASUL INEU, din Ineu, str. Republicii, nr. 5 - sala de sedinte et. I din 
iiicinta sediului Primariei Orasului Ineu. 

Prezentul anunt se va afisa la sediul Biroului si pe site-ul Orasului Ineu la sectiunea Alegeri locale. 
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