Anexa la Dispoziția nr. 139/03.09.2020
FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea sediilor secţiilor de votare:
Judeţul: BOTOȘANI:
Municipiul/Oraşul/Comuna: Drăgușeni
Nr. SV/
Localitate
Cod unic
componentă/ Sat
RSV
aparţinător/ Sat3
conform
Registrului
electoral
235

235

Cod SIRUTA1: 74
Cod SIRUTA2: 37173

Cod
SIRUTA4

Precizări
suplimentare,
cameră, corp
clădire etc.
Observaţii

1.
Sediu
DRĂGUȘENI
37182
Sat Drăgușeni ,comuna
SCOALA GIMNAZIALA
actual
Drăgușeni
ARISTOTEL CRISMARU
Str. Aristotel Crâșmaru nr.22 DRAGUSENI
Sediu
DRĂGUȘENI
37182
Sat Drăgușeni ,comuna
CĂMINUL CULTURAL ”PROF.
propus
Drăgușeni
IOAN COBÂLĂ” DRĂGUȘENI
Str. Aristotel Crâșmaru nr.44
Motiv schimbare: Tinand seama de prevederile art.6 lit. b) 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 și în contextul
pandemiei COVID - 19 , condițiile în noul sediu sunt de o calitate superioară celor existente , spațiul este mult mai mare , grupurile
sanitare sunt dotate, igienizate , accesibile , se asigură încălzirea pe perioada sezonului rece,condiții de aerisire/ventilație, există
rampă de acces pentru persoanele cu handicap . Menționăm că sediul actual are suprafața de 51 mp , iar sediul propus are suprafața
de 350 mp.
PRIMARUL COMUNEI DRĂGUȘENI ,
EUGEN NECHITA

1

Adresa
(Stradă, număr, telefon,
fax)

Denumirea exactă
a instituţiei care funcţionează în
clădirea în care este organizată
secția de votare, sau, după caz,
elementele de identificare exactă a
imobilului respectiv

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,
URSOLINSCHI LIVEA

Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
3
Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.
4
Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă
unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu acelaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
2

