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ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA GORGOTA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
privind schimbarea sediului Sectiei de votare nr. 432 

din Comuna Gorgota, judetul Prahova 

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

Avand in vedere Memoriul Justificativ nr. 942/11.02.2020 ;ii Primarului Comunei 
Gorgota privind necesitata schimbarii sediului sectiei de votare nr. 432 clin Comuna Gorgot;-i; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 20, art. 21 si art. 22, alin. (1) din Legea nr. 208/2015privincl alegerea Senatului si a
Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 6, alin. (1) , lit. a) din Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru
aprobarea Metodologici de avizare a actualizarii clelimitarii sectiilor de votare clin tara si a
stabilirii sediilor acestora;
-Dispozitia Primarului Comunei Gorgota nr. 1 11-5/11.10.2019, privind delimitarea si
numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Go1:9ota, judetul Prahova in vederea
01:ganizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele României in unul 2019;
- art. 155, alin. (1), lit. a si alin. (2), lit. b) din ORDONANTA DE URGENTA a GUVERNULUI nr. 57
din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modifica rile si cornpletarilc ulterioare;
- Avizul conform al Autoritatii Electorale Permanente nr. 192/06.0:·l.2020 înregistrat la
Comuna Gorgota sub nr. 1656/09.03.2020;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din ORDONANTA DE URGENT!\ a 
GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. Se aproba schimbarea sediului Sectiei de votare nr. 432 din Comuna Gorgota, 
judetul Prahova, coci unic 31-432, cu sediul actual la Şcoala gimnaziala sat Potigrafu, comuna 
Gorgota, loc. POTIGRAFU Nr. 375 la sediul propus in imobilul - Gradinita cu program nonnal 
Potigrafu, comuna Gorgota, loc. POTIGRAFU nr. 375A, proprietatea Comunei Gorgota, 
judctul Prahova, conform Extrasului de carte Funciara pentru informare la zi nr. 22731 
Gorgota/Nr. cadastral 22731; 

Art.2. Anexa privind delimitarea sectiilor de votare la nivelul Comunei Gorgota, face parte 
integranta din prezenta dispozitie; 

Art.3. Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea; 
Art.4. Prevederile prezentei clispozitii vor fi duse la îndeplinire de catre Primarul 

comunei Gorgota, jucletul Prahova, prin secretarul general al comunei, în calitate de 
persoana autorizata sa efectueze operatiunile, prevazute de lege, in listele electorale 
permanente/Registrul electoral. 

Art.5. Prezenta clispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu moclificarile si complctarile ulterioare. 



Art.6. Prezenta dispozitic se comunica, prin grija secretarului general al comunei, 

Primarului comunei Gorgota, lnstitutiei Prefectului judetului Prahova si tuturor institutiilor 
interesate si se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul: www .primariago_rg_Q__t]__J:_Q 

si la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Gorgota, judetul Prahova. 

PRIM 

Ionuţ- Nicol 

Gorgota, 

Nr. 47 /10.03.2020 
Red/Dact A.D./3ex. 

Contrasemneaza pentru legalitate, 

in temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) clin 
0.U.G. nr. jÎ/20/9privill{/Cod11/admi11islraliv

SECRETAR GENERAL, 
Anca Dănilă 



Nr. sv* 

431 

432 

433 

434 

Anexa la 

Dispozitia primarului nr. 4 7 /10.03.2020 
privind schimbarea sediului Sectiei de votare nr. 432 

din Comuna Gorgota,judetul Prahova 

Anexii disRoziţie primar 
-

Delimitările secţiilor de votare din GORGOTA 
Sediul sv 

Grădiniţa cu program normal 
sat Gorgota; comuna Gorgota, 
loc. GORGOT A Nr. 69 

Gradinita cu program 

normal Potigrafu, comuna 

Gorgota, loc. POTIGRAFU nr. 
375A 

Şcoala gimnazială sat 
Poienarii Apostoli; comuna 
Gorgota, loc. POIENARII 
APOSTOLI Nr. 88 
Şcoala primară sat Crivina; 
comuna Gorgota, loc. CRIVINA 
Nr. 7 

PRIMAR, 

Ionuţ- Nicolae D 

Delimitare secţie de votare 
Loc. Arteră** /număr 
Comp./sat aJJ. administrativ /bloc/descriere 

f-ÂNARI 
integral 

GORGOTA 
integral 

POTIGRAFU 
integral 

POIENARII 
APOSTOLI integral 

CRIVINA 
integral 

rasemneaza pentru legalitate, 
'-....:: R IM P.. in emeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din 

O U.G. nr. 5712019 pril'ind Codul m/111i11istmtiv 

SECRETAR GENERAL, 
Anca Dănilă 
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Având în vedere adresa dumneavoastrft nr. l 117/18.02.2020, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă Biroul Judeţean Prahova sub nr. I 07/18.02.2020 şi la r-iliala Sud

Muntenia cu nr. 192/24.02.2020, prin care solicitaţi avizul conform pentru modificarea sediului 

unei secţii de votare clin com1111a Gorgota, judeţul Prahova, vă comunicăm următoarele 

dispoziţii ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi n Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Pcrn1:111cnte, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

art. 20 alin. (3): "De!i111itorea sec{ii!or de votare din {arci şi stabilirea sediilor acestorn se 

actualizeazâ de către primari, prin di.�pozi(ie. ,wmai cu avizul conform al Autoritâfii 

Electorale Perma11e11te. "; 

art. 21 alin. ( I): ,,Secţiile de votare di11 farii n111uÎ11 fix!:!, rn exce;>{ia 111od(ftcârilor ce 

necesitâ ac/ualizareo. J\,/od(ficârile de orice 11a/11râ, i11c/11siv cele imervenite i11 .,tmc/ura 

unitâ/ilor ad111i11islrativ-teri1oriale sa11 în p/01111/ urbanistic al localitâ(ilor. se co1111111ic11 

de câtre pri111ari, de îmlolâ, Aworilcifii Electorale Pem1a11e11te"; 

art. 21 alin. (5): ,,Secfiile de l'Olare din Jan, trebuie s11 Î11depli11eascli 11mu!loarele 

criterii: 

a) sec/iile de vornre 1111 pot depcişi limitele 1111itci(ilor odlliinistrotiv teritoriole;

b) aceeaşi adresei a 111111i alegâtor m1 poatej, aro11du1â Io mai 11111/te sec/ii de ,,orare;

G� m11nârul de alegâtori arondafi unei sec/ii de votare 1111 poare depâşi ciji·a de 2.000;

d) 1111111ârnl de olegâ1ori oronda/i unei sec/ii de votare ;111 poare.fi 111ai mic de 50;

e) distanta dintre sediul sec/ iei de votare şi do111iciliullre.,1·edin(a alegarornlui sii 1111 

depăşeascc'i, de regulii, 3 kilometri;

.fj aria teritorialâ a sec/iei de votcrre trebuie Slt.fte, de regulâ, cu111poctâ"; 

art. 22 alin. (I): ,,Dispozi(iile primarilor privind act11alizareo delimitlirii secfiilor de 

votare trebuie s11 respecte ur111r1toareli! cerinţe: 

a) să utilizeze tipul şi denumireo oficiale ale unilâf ilor odmi11istrativ-feri1oriale, ule

loca!irâtilo,· compo11e11/e sau ale sutelor apar(incitoorc, ole arterelor, ale n11111erclor

ac/111i11istratil·e. ole numerelor şiism, denumirilor blocurilor, cu respectarea

no111c11clatoarelor şi o coc/U1ccirilor 11/i/i::ate dl! câ1re 0111ori1âtile şi insritu(iile publice;

b) sâ 11/ili::.eze, pe cât posibil, indicativul de stare ul arterelor, respectiv istoricul

acestora;

c) sâ incluclâ toate arterele existente, COl!lorm 110111enclotoru/11i strnda/ aproba, prin

hotcirâre a consiliului local;
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cO sii incl11dâ toate arterele de.s:fii11/ate care sunt 111e11(io11ate în actele de identitate sau în 

dovezile de reşedi11(â." 

De asemenea, conform prevederilor art. 98 şi art. 99 ale Legii nr. 208/2015, nerespectarea 

dispoziţiilor legale privind actualizarea delimitftrii secţiilor ele votare constituie contravenţie şi se 

snnc\ioneazft cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei de către împuterniciţii preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente. 

Având în vedere prevederile clin Metodologia ele avizare a actualizării delimitării secţiilor 

ele votare din ţară şi a sta bi Ii ri i secii i lor acestora, aprobată prin 1-lotăriirea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 19/2017, 

Luând în considerare cele mai sus rncnţionntc, precum şi documentele anexate solicitării 

dumneavoastră, vft comunid1111 avizul co11for111 pentru modificarea sediului secţiei de votare 

nr. 432 din comuna Gorgota, judeţul Prahova, clup[1 cum urmează: 

.lullcţul: rnAll()V,\ 
Cod SIRUTA: 298 

Comuna: (;()(lGOT,\ Cod SIIUJTA: 13350� 

Nr. SV/ 
Localitate L>cnumirca exact,\
componentă/ a institutiei C;'lr� l'rccizftri 

Cnd unic 
S:it Adresa funqion�aza in clrtdire a în suplimentare, nsv Cod 

conform 
aparţin:itor/ 

SIRFL\ 
(St radă, nu1năr, care csw org;rniznt,1 secţia de c�1mcră, corp 

rlcgistruh,i 
S:11 t elefon, fax) votare, sau, dup<'I caz, clădire etc. 

clementele de idcnt i li care Observaţii ch:ctoral 
c:,;actă n imobilului respcetiv 

I. 

-132/31- Sediu l'OTIGIU\HJ 133553 Sat Potigral"t,. 111'. 375. Şcoi:1 ginrnaziala PARTER, 
-132 acn,al c.:o m1111:1 Gorgota sal Potigrafu. comuna 

Gorgota. loc. POTIGRJ\FU

Nr. 375. 

Sediu l'OTIGRAFU 133553 S:it l'otigrafu, nr. 375 Gnulinita cu progran1 PARTER 
propus ,\, comuna Gorgota normal Poligrafu, comuna 

Gor�ota, loc. 

POTIGRAFU nr. 375A 
i\loti" schi111han: Sediul actual (.)'coala gi11111a:iala sal !'01igmji1) face obiectul co11trac111/11i de exccutie lucmri 
··,1 lodrmi:are, c>xti11dero? şi dalare ,Yco,,/o Gi111na:ial<i Sat Po1igr<1{11. Comuna Gorgola . .!1ulet11/ Pmhoi·a - imoc111ire
PUD. desfii111ore porriola scoa/o (CORP CI). desfii11tare a11e.,·a (COR l' C:!J si organizare de sa111icr ··. f,11011/01 prin
Programul 1w1io11a/ de dez1·0l1are loca!ti - P.N.D.L

Cladirea noua. propusr1 ca sediu al sc:c! ici de votare. inckplincstc conditiile in ve derea asigurarii serviciilor dl! dar.: si 

voce si cele ale l·lotararii A.[.P. nr. ,14/2016, pentru pentru organizarea procesului electoral. Sediul propus îndeplineşte 

setul de condiţii mini,nalc prcv;lzut de Hotf1rf1rea t\.E.I'. nr.,1,112016 .5i iotoc!M:1. în sediul propus pot li :1siguratc condiţii 

şi dntari de 0 calitate supcrio:ir:1 eclor c:-;i,ae nte în s�diul ,H:111:11, conform prevederilor art. 6 alin. (I) lit. a) .. î11 ca:11/ î11 

care ac11s1ca 1111 111ai î11dcpli11csc cnndiJiilc preni:111e in flotlirrin:a ,/111ori1âfii l::tec/om/e f'emumen/e 11r .. /.//20/6" din 

r-.ktodologi:1 de: aviz:m: a ae111aliz:"1rii dclimitnrii s,'cţiilor de vot,1re din 1.1r;1 �ia stabilirii sediilor accstorn. aproba1C1 prin 
Hot:"1nin:a nr. 19/23.05.2017. 
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Totodată, vă atragem atenţia nsupra următoarelor aspecte: 

- în ziua votării este interzis[1 închirierea sau utilizarea în alte scopuri a spaţiilor în care se

desfăşoară votarea, a căilor ele acces la acestea şi a spaţiilor tehnice aferente (de asemenea, vă 

recomandăm, ca restricţia menţionată, să intre în vigoare de la momentul luării în pază de către 

forţele de ordine desemnate în acest sens); 

- sediul secţiei de votare, trebuie sfi întrunească, la data alegerilor, condiţiile logistice

necesare funcţionării, astfel cum acestea au fost constatate la data acord[1rii avizului co1?for111; 

- în cazul solicitărilor de modificare a sediilor secţiilor de votare şi/sau a delimitărilor

acestora, precum şi a celor de înfiinţare/desfiinţare a unor secţii de votare pentru care s-a ob!inut 

aviz co11form din partea Autoritflţii El�ctorale Permanente este necesar:1 informarea 
,,,--.... corespunzătoare a alegătorilor. 

FILIALA SUD-MUNTENIA 

Cu stimă, 

DIRECTOR, 
PALEA EMANUEL 

I 

DOMNULUI PRIMAR IONUT NICOLAE DUMITRU 
PRIMĂRIA COMUNEI GORGOT A 

J1JDEŢUL PRAHOVA 

îargm·işte, 06.nJ.202() 

/ 

j 
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