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DISPOZIŢIE

privind modificarea sediului secției de votare nr. 321 organizată pe raza localității
Ceișoara, comuna Ceica, județul Bihor și a secției de votare nr. 324 organizată pe raza
localității Dușești, comuna Ceica, județul Bihor.

În conformitate cu:
- prev. art.20 alin (3) și (5) şi art.21 alin. (5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente;
- prevederile Hotărârii nr.19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării
delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;
Ținând seama de Avizul conform nr.527 /27.07.2020 emis de Autoritatea Electorală
Permanentă;
Având în vedere cererea nr. 1273 din 29.06.2020 adresată către Direcția Județeană
Bihor a Serviciului de Telecomunicații Speciale;
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ceica,
În temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG
nr.57/2019 Codul Administrativ,

Primarul comunei Ceica,

DISPUNE:

Art.1. (1) Se modifică sediul secției de votare nr.321, având codul siruta 28362, din
Școala Ceișoara, nr.56, în noua locație Școala Gimnazială , nr.2, Ceisoara,nr.56/A întrucât
locația se află în stare avansată de degradare, conform fișei tehnice anexate la prezenta
dispoziție.
(2) Sediul din cadrul Școlii Gimnaziale nr.2 Ceișoara îndeplinește condițiile
logistice necesare pentru buna desfășurare a proceselor electorale: rampă de acces construită
din lemn pentru persoanele cu dizabilități, utilități obligatorii - electricitate, apă, încălzire,
utilități privind buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și
de prevenire a votului ilegal – acces la internet
Art.2.(1) Se modifică sediul secției de votare nr.324, având codul siruta 28339, din
Căminul Cultural Dușești , nr.86, în noua locație Școala Dușești, Dușești,nr.79 întrucât
locația se află în stare avansată de degradare, conform fișei tehnice anexate la prezenta
dispoziție.

(2) Sediul din cadrul Școlii Dușești îndeplinește condițiile logistice necesare
pentru buna desfășurare a proceselor electorale: rampă de acces construită din lemn pentru
persoanele cu dizabilități, utilități obligatorii - electricitate, apă, încălzire, utilități privind
buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a
votului ilegal – acces la internet

Art.3 Prezenta se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Autoritatea Electorală Permanentă;
- Persoanelor autorizate să efectueze operațiunile în Registrul Electoral;
- Afișare.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea sediului secției de votare nr. 321 organizată pe raza localității
Ceișoara, comuna Ceica, județul Bihor și a secției de votare nr. 324 organizată pe raza
localității Dușești, comuna Ceica, județul Bihor.

Având în vedere:
- prev. art.20 alin (3) și (5) şi art.21 alin. (5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente;
- prevederile Hotărârii nr.19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării
delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;
Ținând seama de Avizul conform emis de Autoritatea Electorală Permanentă;
Având în vedere Avizul Direcției Județene Bihor a Serviciului de Telecomunicații Speciale;
În temeiul prevederilor art. 154,art.155,alin.2,lit.b ) și art.196 alin. (1) ,lit.b) din OUG
nr.57/2019 Codul Administrativ,

Având în vedere cele prezentate mai sus propun d-nei primar al comunei Ceica
emiterea unei dispoziții privind modificarea sediului secției de votare nr.321, din Școala
Ceișoara, nr.56, în noua locație Școala Gimnazială , nr.2, Ceisoara,nr.56/A întrucât locația se
află în stare avansată de degradare, conform fișei tehnice anexate la prezenta
dispoziție,precum și modificarea sediului secției de votare nr.324, din Căminul Cultural
Dușești , nr.86, în noua locație Școala Dușești, Dușești,nr.79 întrucât locația se află în stare
avansată de degradare..
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