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    DISPOZIȚIA 
          nr. 77 din 20.08.2020 

- privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 440 Vama Buzăului și a  

sediului Secției de votare nr. 441 Acriș  

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

Luând în considerare:  

- Dispoziția primarului Comunei Vama Buzăului nr. 53 din 22.03.2016 - privind delimitarea secţiilor de votare 

pe raza comunei Vama Buzăului; 

- Necesitatea schimbării sediilor secțiilor de votare din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute în Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 precum și din cauza că se poate asigura condiții și dotări de o calitate 

superioară celor existente într-un alt imobil. 

- Avizul conform nr. 644/19.08.2020 al Autorității Electorale Permanente, înregistrat la Primăria comunei 

Vama Buzăului sub nr. 4616/20.08.2020; 

În conformitate cu prevederile: 

 - art. 155 alin. 1) lit. e) și art. 156 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 - art. 20, art. 21 alin. 5) și art. 22 alin. 1) și alin. 2) al Legii nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaţilor precum şi pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 6 alin. (1), lit. b) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii acestora; 

 - art. 4 și art. 5 al Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe 

care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora; 

- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile 

şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000". 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

D I S P U N : 

Art.1:  (1) Se aprobă schimbarea sediului Secției de votare nr. 440 – Vama Buzăului, cod unic 8-440, de la 

sediul actual la Anexă Primărie, adresa sat Vama Buzăului, nr. 425, județul Brașov, la sediul propus Căminul Cultural 

Vama Buzăului, sat Vama Buzăului, nr. 425, județul Brașov, păstrând aceleași delimitări și arondări ale alegătorilor. 

                         (2) Se aprobă schimbarea sediului Secției de votare nr. 441 – Acriș, cod unic 8-441, cu sediul actual 

la Centrul Local de Informare și Promovare Turistică Vama Buzăului, adresa sat Acriș, nr. 93, județul Brașov, la 

sediul propus Căminul Cultural Acriș, adresa sat Acriș, nr. 85, județul Brașov, păstrând aceleași delimitări și arondări 

ale alegătorilor. 

  Art.2: Anexa  - Fișa tehnică pct. C privind modificarea secțiilor de votare, face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către Primarul și Secretarul general al 

comunei Vama Buzăului. 

 Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în 

termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Autorității 

Electorale Permanente și se aduce la cunoștință publică. 

        PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI, 
        Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ 

          Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                 SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

            Adrian – Constantin GĂITAN 
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