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ROMÂNIA 

JUDEŢUL OLT 
PRIMĂRIA ORA ŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Str.N. Titulescu nr.150, Tel. 0249465240, Fax 0249465811,  
www.draganesti-olt.ro, e-mail :primaria@draganesti-olt.ro 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

referitoare la delimitarea, numerotarea şi stabilirea secţiilor de votare  
din oraşul Drăgăneşti-Olt pentru desfăşurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice 

locale din anul 2012 
 

Având în vedere : 
  - Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Olt nr.16704 / 28.03.2012 privind 
delimitarea secţiilor de votare pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 
data de 10.06.2012;  
  - Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
  - H.G. nr. 140 / 2012 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012; 

- H.C.L. Drăgăneşti-Olt nr. 50 / 03.08.2010 privind aprobarea nomenclatorului 
stradal al oraşului Drăgăneşti-Olt; 

  - Ordinul Prefectului judeţului Olt nr. 97 / 27.03.2012 privind numerotarea 
circumscripţiilor locale - alegeri locale iunie 2012;   

In conformitate cu prevederile: 
-  art.12 şi 15 din Legea  nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.63, alin.l lit.a şi alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
 In temeiul art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

PRIMARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 
DISPUNE: 

 
Art.1. In vederea respectării prevederilor legale privind alegerile autorităţilor administraţiei 

publice locale din anul 2012, se stabilesc şi numerotează următoarele secţii de votare în 
circumscripţia electorală orăşenească nr.5 – Drăgăneşti-Olt : 

a) secţia nr.1 Drăgăneşti-Olt – Liceul „Tudor Vladimirescu”, str. N. Titulescu, nr.129, tel. 
0249.465262; 

b) secţia nr.2 Drăgăneşti-Olt - Liceul „Tudor Vladimirescu” , str. N. Titulescu, nr.129, tel. 
0249.465262; 

c) secţia nr.3 Drăgăneşti-Olt – Liceul tehnologic (fosta Şcoală de arte şi meserii), str. N. 
Titulescu nr.308, tel. 0249.466777; 

d) secţia nr.4 Drăgăneşti-Olt - Liceul tehnologic (fosta Şcoală de arte şi meserii), str. N. 
Titulescu nr.308, tel. 0249.466777;   
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e) secţia  nr.5 Drăgăneşti-Olt – Localul fostei Gradiniţe de copii nr. 3 (fosta APIA), str. 
N.Titulescu, nr. 60A; 

f) secţia nr.6 Comani - Şcoala Gimnazială, oraş Drăgăneşti-Olt, cartier Comani, str.Vadul 
Cumanilor, nr.102  tel.0249.465171; 

g) secţia nr. 7 Comani - Şcoala Gimnazială, oraş Drăgăneşti-Olt, cartier Comani, str.Vadul 
Cumanilor, nr.102  tel.0249.465171. 

      Art.2. Secţiile de votare stabilite la art.1 se delimitează după cum urmează: 
A. Secţia nr.1 Drăgăneşti-Olt - Liceul „Tudor Vladimirescu” Drăgăneşti-Olt: 

          - str. Cpt. Drăgănescu (Fundătura Cpt. Drăgănescu), inclusiv blocurile 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22;  

- str.Colonel Năstase Ion;  
- str.Foişor; 
- str. Gorniştilor; 
- str. Izvorului; 
- str.Livezilor; 
- str.N.Titulescu – numai blocul 16; 
- str.Nufărului;  
- str.Oltului – nr. impare 1- 97; nr. pare 2 - 98; 
- str.Păltiniş, inclusiv blocul E5; 
- str. Părului; 
- str.Sâiului;   
- str.Teiului;  
- str.Toamnei; 
- str.Dudeşti, inclusiv blocurile 2A, 2B, 1AB, 3AB; 
- str.Zootehniei.   

            
B. Secţia nr.2 Drăgăneşti-Olt - Liceul „Tudor Vladimirescu” Drăgăneşti-Olt: 
- str. Cpt. Drăgănescu (Fundătura Cpt. Drăgănescu) – numai blocul D; 
- str.Colonel Năstase Ion – numai blocurile G2, G3 şi G4;  
- str.N.Titulescu - nr.pare 108 - 202; nr. impare 95 - 193;  
- str.N.Titulescu – blocuri: A, A1, B, B1, C, C1, F, F1, G, G1, PM l, PM 2, ZAl, 2C, 2D, 

D3, D4, D5, D6, D7, D12, D13, D14; 
- Str.Morii, inclusiv blocul A.N.L.. 
 
C. Secţia nr.3 Drăgăneşti-Olt - Liceul tehnologic Drăgăneşti-Olt (fosta Şcoală de arte şi 

meserii): 
            - str. Aleea Gării;    
            - str. Abatorului;                                
            - str. Aluniş ;                                      
            - str. Bujorului;                                  
            - str. Cumpăna;                                 
            - str. Dealului;                                   
            - str. Elena Dendea;                         
            - str. Fântânele;                                
            - str. Gen. Aldea Aurel;                  
            - str. Gării;                                         
            - str. Grădişte;                                    
            - str. Grânari;                                    
            - str. Liliacului;                                  
            - str. Militari;                                       
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            - str. Mioarelor;                                       
            - str. Orezari;                                          
.           - str. Parcului;                                           
            - str. Pescari;                                       
            - str. Pieţii;                                         
            - str. Rampei. 

 
D. Secţia nr.4 Drăgăneşti-Olt - Liceul tehnologic Drăgăneşti-Olt (fosta Şcoală de arte şi 

meserii): 
- str. Rozelor;                                       

           - str. Salcâmilor;                                                                           
           - str. Sălciilor;  
           - str. Speranţei;                                          
           - str. Tunari;                                                
           - str .Viilor;                                                 
           - str. Viitorului;                                            
           - str. N. Titulescu  - nr. pare 204 - 476, nr. impare 195 - 449.           

 
E. Secţia nr.5 Drăgăneşti-Olt– Localul fostei grădiniţe de copii nr.3 (fosta A.P.I.A.) 

Drăgăneşti-Olt 
- str. Berzelor;     
- str. Boianului;   

           - str. Carităţii; 
- str. Cireşului; 

           - str. Comanencelor  - nr.pare 2 - 14; nr. impare 3 - 21; 
- str. Dudeşti; 

           - str. Dumbrava;              
           - str. Eternitatii;                
           - str. Gradinari; 

- str. Gutuiului; 
           - str. Hotarului; 
           - str. Izlazului;                  
           - str. Lăcrămioarelor;        
           - str. Lămâitei;  
 - str. Mărului; 
           - str. N. Titulescu – nr. impare 1 M - 93; nr. pare 2 - 106 bis; 
           - str. Oborului;           
           - str. Orizont; 
           - str. Ogrăzi;                
           - str. Oltului- nr. impare 99- 181; nr. pare 100 - 158; 
           - str. Podgoria; 
           - str. Prundului; 

- str. Prunului; 
           - str. Săliste; 
           - str. Stadion; 

- str. Vişinului. 
           

  F.  Secţia nr.6 Comani- Şcoala Gimnazială, oraş Drăgăneşti-Olt, cartier Comani: 
-     str. Brânduşei; 
- str. Câmpului; 
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- str. Cicoarei; 
- str. Eroilor; 
- str. General Teiuşanu - nr. impare 1 – 219, nr.pare 2 -92; 
- str. Învăţător Tobescu; 
- str. Mică; 
- str. Poligonului; 
- str. Primăverii; 
- str. Vadul Cumanilor, nr.pare 2 -114; 
- str. Zambilelor; 
- str. Zorilor.  

   
 G.  Secţia nr.7 Comani - Şcoala Gimnazială, oraş Drăgăneşti-Olt, cartier Comani:  

–    str. Banu Mihai; 
-     str. Bisericii; 
- str. Comănencelor; 
- str. General Teiuşanu – nr. pare 94 – 232; 
- str. Intrarea Schitului; 
- str. Izvorul Sâiului; 
- str. Jugăliei; 
- str. Schitului; 
- str. Sublocotenent Popa Daniel; 
- str. Vadul Cumanilor, nr. impare 1 -125. 

 
Art. 3 – Prezenta dispozitie va fi afişată şi comunicată: 

- Instituţiei Prefectului jud.Olt; 
- Primarului orasului Draganesti-Olt; 
- Secretarului orasului Draganesti-Olt; 
- S.P.C.L.E.P. Primăria Drăgăneşti-Olt; 
- Biroului electoral de circumscripţie nr.5 Drăgăneşti-Olt şi birourilor secţiilor de 
votare. 

     
 Nr. 574  / 12.04.2012                         
          
 
       PRIMAR,  
 Jr. SORIN IONEL GHITA                             
 
 

In temeiul art.117,lit.”a”din Lg.215/2001 
privind administraţia publică locală 

AVIZEZ  prezenta DISPOZIŢIE 
SECRETARUL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

Jr. Laurenţiu JIDOVU 
 

 
 
 


