R O M Â N IA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA DRĂGUŞENI
PR IMAR

D I S P O Z I Ț I A NR. 139/03.09.2020
Privind schimbarea sediului sectiei de votare nr . 235 Dăgușeni
PRIMARUL COMUNEI DRĂGUȘENI,
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) art. 38, art. 120 alin.(1) şi art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare,
d) art. 155 alin.(1) lit.d), alin.(2), lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
e) art. 4 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de
condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de
votare, precum şi dotarea minimală a acestora ,
f) art.20, art.21 , art.22 si art. 221 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente,
g) art.6 lit. a) din Metodologia de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din
ţară şi a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.
19/2017,
Ținând seama de :
a) referatul numărul 3034 din 04.08. 2020, întocmit de secretarul general al comunei
Drăgușeni ,
văzând avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr. 15.900/02.09.2020 ,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
emite următoarea D I S P O Z I Ț I E:
Art.1- (1) Se aprobă schimbarea sediului secției de votare situat în SCOALA
GIMNAZIALA ARISTOTEL CRISMARU DRAGUSENI , str. Prof. Aristotel Crâșmaru, nr. 22 din
sat/comuna Drăgușeni, județul Botoșani, având cod unic SV din Registrul Electoral nr.235, în
sediul CĂMINULUI CULTURAL ”PROF.IOAN COBÂLĂ” DRĂGUȘENI,str. Prof. Aristotel
Crâșmaru, nr. 44, secție la care votează toti alegătorii din satul /comuna Drăgușeni.
(2) Fișa tehnică privind modificarea secției de votare este cuprinsă în anexa nr.1 care face
parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2.- Sediul nou propus situat în sat Drăgușeni, str. Prof. Aristotel Crâșmaru nr. 44
comuna Drăgușeni, județul Botoșani - Clădirea Căminului Cltural ” Prof. Ioan Cobâlă” Drăgușeni,
îndeplinește condițiile logistice pentru desfășurarea procesului electoral.
Art.. 3 - Prezenta dispozitie se comunica în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comunei , în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Botoșani pentru
exercitarea controlului de legalitate, Autorității Electorale Permanente şi se afișează public.
Drăgușeni : o3 septembrie 2020
PRIMARUL COMUNEI DRĂGUȘENI,
 ………………………
Eugen NECHITA

Contrasemneaza pentru
legalitate:
secretarul general al comunei,
 ………………………
Livea URSOLINSCHI

