
ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA GORGOTA 

PRIMAR 

135. PROIECT

D ISP OZIŢ I E  
privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare 

la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova, 
• Circumscriptia Electorala nr. 31

Primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova; 

În conformitate cu prevederile: 
· Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale
Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul
2020;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

DISPUNE: 

Art.1. În vederea desfăşurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 
anul 2020, la nivelul comunei Gorgota, judeţul Prahova - Circumscriptia Electorala nr. 
31 · se stabileşte un număr de 4 (patru) secţii de votare, delimitate conform anexei, 
parte integranta din prezenta dispoziţie. 

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

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Trasparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a prezentei dispoziţii se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, şi se 
aduce la cunoştinţa publică, prin afişare, pe site-ul: www.prirnariagorgota.ro şi la sediul 
Unităţii Administrativ -Teritoriale Gorgota, judeţul Prahova. 

PRIMAR, 
Ionuţ- Nicolae--nilnîitru
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Anexa la 
Dispozitia nr ................................. . 

privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare 

la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova, 
Circumscriptia Electorala nr. 31 -

Anexă dispoziţie primar 
Alegeri parlamentare 06.12.2020 

Delimitările secţiilor de votare din GORGOTA 

I

Nr.sv'L Sediul sv Delimitare secţie de votare 
-------' 

432 Grădiniţa cu program normal� 
Gorgota; comuna Gorgota, loc. 

GORGOTA Nr. 69 

Loc. Arteră** /număr 
Comp./sat administrativ /bloc/descriere 

ap. 
FÂNARI 

integral 
1-----

GORGOTA 

inte ral 
Grădiniţa cu program normal i POTIGRAFU ;

Potigrafu; Comuna Gorgota, loc. integral POTIGRAFU Nr. 375 A 
Şcoala gi�nazială ;at Poienarii 

IApostoli; comuna Gorgota, loc. 
POIENARIÎ ,
APOSTOLI integral 

I POIENARII APOSTOLI Nr. 88 
435 Ţşcoala primară sat Crivi-na; r CRIVINA 1

J 
I comuna Gorgota, loc. CRIVINA Nr. I -=ral=J 

l___ 
7 

PRIMAR, 

Ionuţ- Nicola�mitru 
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__ ,_ 

Contrasemnează pentru legalitate, 
fn temeiul art. 243 alin. (1). fit. a) din

O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 
SECRETAR GENERAL, 

Anca Dănilă 
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