
ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUN A GORGOTA 

PRIMAR 

D ISPOZIŢIE 
privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare 

la nivelul comunei Gorgota,Judeţu/ Prahova, în vederea organizării şi desfăşurării 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 
Având în vedere Registrul Electoral - Registrul permanent aferent Comunei Gorgota, 

judeţul Prahova, din care reiese numerele generate în ale secţiilor de votare; 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) si art. 120 din Legea nr. 208/2015

privind alegerea Senatului si o Comerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si 

Junctionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; 
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea 

- programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării
în bune condiţii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020;

În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b ), art. 196, alin. (1), lit. 
b) din Ordonanţa de Urgenţii a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ,

cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE: 

Art.1.În vederea orga111zarn şi desfăşurării olegerifor pentru autorităţile
administraţiei publice locale din anul 2020, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova -
Circumscriptia Electorala nr. 31 - se stabileşte un numar de 4 (patru) secţii de votare, 
delimitate conform anexei, parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 
comunei Gorgota, judetul Prahova, prin secretarul general al comunei, în calitate de 
persoană autorizată să efectueze operaţiunile, prevăzute de lege, în listele electorale 
permanente/Registrul electoral. 

Art.3. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile dispoziţiei 
primarului nr. 92/20.08.2020. 

Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei, 
Primarului comunei Gorgota, Prefectului judeţului Prahova, tuturor instituţiilor interesate 
şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul: www.primariagorgota.ro şi la 
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale Gorgota, judeţul Prahova. 
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Anexa la Dispozitia nr. 100/09.09.2020 
privind delimitarea şi nwnerotarea secţiilor ele votare 

la nivelul comunei Gorgota, jucle,tul Prahova, în vederea organizării şi desfiîşurârii 
alegerilor pentru autoritâţile administraţiei publice locale clin anul 2020 

- Circumscriptia Electorala nr. 31 -

An exă dispoziţie primar 
privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare 

la nivelul comunei Go1:(Jota,judeţul Prahova, în vederea organizării şi desfăşurării 
alegerilor pentru autoritii,tile administraţiei publice locale clin anul 2020 

e imitări e secţii or Dl . 1 d e votare d în Comuna GOR OT G A,ju etu ra 10vad I P  1 
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare .,-, 

432 

433 

434 

435 

Loc. Comp./sat ap. Arteră** /număr 
administrativ /bloc/des 

Gradinita cu program normal 
Gorgota, loc. GORGOTA Nr. 69 

Gradinita cu program normal 
Potigrafu, comuna Gorgota, loc. 
POTIGRAFU nr. 375A 
Scoala cu slasele I-VIII - Poienarii 
Apostoli, loc. POIENARII APOSTOLI 
Nr. 88 
Scoala cu clasele I-IV - CRIVINA, loc. 
CRIVINA Nr. 7 

PRIMAR "' 

criere 
FÎNARI 

integral 
GORGOTA 

integral 

POTIGRAFU integral 

POIENARII APOSTOLI integral 

CRIVINA integral 
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,_I � 'i:: � în temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 
- ::1 } • O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
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08.09.2020 Secţii de votare - AEP Registrul electoral 

Pagina principală (/sectiuneaprivata/primar) / Registrul permanent (/sectiuneaprivata/primar/registrulpermanent) 

/ Secţii de votare 

SECŢII DE VOTARE 

Numar sectie

Număr secţie 

Localitate componentă / Sat/ Sector 

,.-..,calitate componentă / Sat / Sector 
1"'-, 

- Denumire arteră

Denumire arteră 

Instituţie 

Instituţie 

0. CAUTĂ 0 REINIŢIALIZARE 

(Rezultate:1-4 din 4) 

Număr Număr Numar Cod Num 
�nerat dorit secţie sectie Judeţ UAT Localitate Arteră Instituţie alegi 

..::.-432 431 432 31 - JUDEŢUL GORGOTA GORGOTA JUDEŢUL Grădiniţa 118( 
�--

432 PRAHOVA PRAHOVA, cu 
GORGOTA, program 
GORGOTA, normal sat 
Nr.69 Gorgota, 

comuna 
Gorgota 

433 432 433 31 JUDEŢUL GORGOTA POTIGRAFU JUDEŢUL Grădiniţa 104( 
433 PRAHOVA PRAHOVA, cu 

GORGOTA, program 
POTIGRAFU, normal 
Nr.375 A Potigrafu, 

Comuna 
.17;. Gorgota 

https://www.registrulelectoral.ro/sectiuneaprivata/primar/registrulpermanenUsectiidevotare 1/2 



08.09.2020 Sec\ii de votare - AEP Registrul electoral 

Număr Număr Numar Cod Num 

generat dorit secţie sectie Judeţ UAT Localitate Arteră Instituţie alegi . .._ 

434 433 434 31 - JUDEŢUL GORGOTA POIENARII JUDEŢUL Şcoala 11 OE 

434 PRAHOVA APOSTOLI PRAHOVA, gimnazială 

GORGOTA, sat 

POIENARII Poienarii 

APOSTOLI, Apostoli, 

Nr.88 comuna 

Gorgota 

435 434 435 31 - JUDEŢUL GORGOTA CRIVINA JUDEŢUL Şcoala 768 

435 PRAHOVA PRAHOVA, primară 

GORGOTA, sat 
... 

CRIVINA, Crivina, ... 

Nr.7 comuna 

Gorgota 

,,..--..,,, 

(Rezultate:1-4 din 4) -
... , 

CONDIŢII DE UTILIZARE {/SECTIUNEA_PUBLICA/CONDITII_DE...UTILIZARE) I CONDIŢII LEGALE (/SECTIUNEA__PUBLICA/CONDITII_LEGALE) 

ACASA (/) I CONTACT (/SECTIUNEA_PUBLICA/SESIZARI) 

COPYRIGHT© 2019 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ. TOATE DREPTURILE REZERVATE. v.4.8.0

https://·www.registrulelectoral.ro/sectiuneaprivata/primar/registrulpermanent/sectiidevotare 

.... 

._ 

2/2 


	img239
	img240
	img241
	img242

