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47. PROIECT

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 al Primarului 

Comunei Gorgota privind necesitata schimbarii sediului sectiei de votare nr. 432 din 
Comuna Gorgota; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 20, art. 21 si art. 22, alin. (1) din Legea nr. 208/201Sprivind 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 Metodologiei de avizare a actualizarii delimitarii sectiilor de votare
din tara si a stabilirii sediilor acestora;
-Dispozitia Primarului Comunei Gorgota nr. 145/11.10.2019, privind delimitarea si

numerotarea sectiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova in vederea 

organizarii si clesfasurarii alegerilor pentru Preseclintele României in anul 2019; 
- art. 155, alin. (1), lit. a si alin. (2), lit. b) din ORDONANTA DE URGENTA a GUVERNULUI

nr. 57 clin 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Avizul conform al Autoritatii Electorale Permanente nr. 192/06.03.2020 înregistrat la
Comuna Gorgota sub nr. 1656/09.03.2020;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din ORDONANTA DE URGENTA a

GUVERNULUI nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

PROPUNE: 
Art.1. Se aproba schimbarea sediului Sectiei de votare nr. 432 din Comuna 

Gorgota, judetul Prahova, cod 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 normal Potigrafu, comuna Gorgota, loc. POTIGRAFU nr. 
375A, proprietatea Comunei Gorgota, judetul 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 inccteaza 

aplicabilitatea; 
Art.4. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la incleplinire de catre Primarul 

comunei Gorgota, judetul Prahova, prin secretarul general al comunei, in 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 completarile ulterioare. 

Art.6. Prezenta dispozitie 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 
,..primariagm:go_ia.ro si la sediul Unitatii �i _istrativ Teritoriale Gorgota, judetul
Prahova. �") :-,.\ i\ N� 

- AR ,-J 
}__...... * 

i1: I e �mit1 
• •� ',.' ' ,, , ·I 

'.,jfţf 
... ,;· � 



PROIECT 

Anexa la Dispozitia nr . ................................... . 

Anexă dispoziţie primar 
-

Delimitările secţiilor de votare din GORGOTA 
Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare 

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

431 Grădiniţa cu program normal FÂNARI 
sat Gorgota; comuna Gorgota, integral 
loc. GORGOTA Nr. 69 

GORGOTA 
integral 

432 Gradinita cu program POTIGRAFU 
normal Potigrafu, comuna integral 
Gorgota, loc. POTIGRAFU nr. 
375A 

433 Şcoala gimnazială sat POIENARII 
Poienarii Apostoli; comuna APOSTOLI integral 
Gorgota, loc. POIENARII 
APOSTOLI Nr. 88 

434 Şcoala primară sat Crivina; CRIVINA 
comuna Gorgota, loc. CRIVINA integral 
Nr. 7 
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