
                                                  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA    T A R C E A 

Primar, 

   Avizat de legalitate, 

Secretar, 

Băican Elisabeta 

  

 

 

 D I S P O Z I Ţ I E  

privind actualizarea delimitării secţiei de votare nr.601 Galoşpetreu  

din cadrul UAT Comuna Tarcea   

 

 

 

 Având în vedere referatul secretarului Comunei Tarcea, prin care se propune emiterea 

dispoziţiei primarului privind actualizarea delimitării secţiei de votare nr.601 Galoşpetreu din cadrul 

UAT Comuna Tarcea, ca urmare a atribuirii de noi numere administrative, 

    Văzând că numitei Gyenge Monika-Melinda i s-a emis un act de identitate cuprinzând 

adresa de domiciliu la un număr administrativ nou, neputând fi repartizată la secţia de votare nr.601 

Galoşpetreu, 

 Analizând prevederile: 

-Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  

-Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  

-Legii nr.33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European-republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

-Legii nr.370 ddin 20 septembrie 2004 pentru alegerea Preşedintelui României – republicată, 

-Ordonanţei de Urgenţă nr. 4 din 5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi 

pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 

pentru Parlamentul European din anul 2014, 

   Ţinând cont de prevederile art.4 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/23 

mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din 

ţară şi a stabilirii sediilor acestora, conform căruia: “Direcţia management electoral emite avize 

conforme pentru modificarea delimitării secţiilor de votare în următoarele cazuri: 

a)apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor; 

b)emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi; 

c)emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi; 

d)modificarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale; 

e)rectificarea unor omisiuni sau erori privind elementele teritoriale arondate unei secţii de votare; 

f)rectificarea sau modificarea menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actele de identitate 

ale alegătorilor; 

g)emiterea unor acte de identitate noi.” 
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    Văzând Avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente pentru modificarea delimitării 

secţiei de votare nr.601 din Comuna Tarcea Judeţul Bihor transmis cu adresa nr.5814 din 

15.05.2018, 

 În temeiul prevederilor art.63 alin.1 lit.a şi alin.2, ale art.64 alin.1, ale art.68 alin.1 şi ale 

art.115 alin.1 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

   

PRIMARUL COMUNEI TARCEA 

D I S P U N E: 

 

 

 

 Art.1.- Delimitarea secţiei de votare nr. 601 Galoşpetreu cod unic 5-601 din cadrul UAT 

Comuna Tarcea, se actualizează conform fișei tehnice anexate care face parte integrantă din 

prezenta.  

 

 Art.2.- Prin modificarea delimitării nu vor fi încălcate prevederile art. 21, alin. (5) lit. c) din 

Legea nr. 208/2015 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

 

 Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează secretarul Comunei 

Tarcea. 

 

 Art.4.- Prezenta se comunică: 

   Instituţiei Prefectului-Judeţul Bihor, 

   Autorităţii Electorale Permanente, 

   La dosar. 

    

 

 

  

Primar 

Bordas Carol 

 

 

Nr.63 din 18.05.2018 

 

 

 

 

 

 


