
Anexa nr. 1 la dispoziţia Primarului 

C)  FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea sediilor secţiilor de votare: 

Judeţul:  Brașov                                                               

Municipiul Bucureşti/Sectorul:                                                          Cod SIRUTA1: 83 

Municipiul: 

Oraşul: 

Comuna: Vama Buzăului 

Cod SIRUTA2:42183 

Nr. SV/ 

Cod unic RSV 

conform 

Registrului 

electoral 

 
Localitate 

componentă/ Sat 

aparţinător/ Sat3 

 

 

Cod 

SIRUTA4 

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 

Precizări 

suplimentare, 

cameră, corp 

clădire etc. 

Observaţii 

1. 

440/8-440 Sediu actual Sat Vama Buzăului 42192 Sat Vama Buzăului, nr. 425 Anexă Primărie  

 Sediu propus Sat Vama Buzăului 42192 Sat Vama Buzăului, nr. 425 Căminul Cultural Vama Buzăului Sala parter 

Motiv schimbare: Sediul propus asigură condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în celălalt imobil, conform prevederile art. 

6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017. Se respectă prevederile prevăzute de Hotărârea AEP nr. 

44/2016 privind condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile sediilor secţiilor de votare : permite afluirea şi defluirea 

corespunzătoare a alegătorilor, dispune de spaţii utile suficiente pentru asigurarea controlului accesului alegătorilor în localurile de vot, în 

serii corespunzătoare numărului cabinelor, localul de vot asigură zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să 

participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice 

desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale.termic, este amplasată la parterul clădirii. Locațiile propuse asigură spațiu suficient, grup 

sanitar, instalație de lumină, geamuri termopane, încălzire centrală. 

2. 

441/8-441 Sediu actual Sat Acriș 42209 Sat Acriș. nr. 93 Centrul Local de Informare și 

Promovare Turistică Vama Buzăului 

 

 Sediu propus Sat Acriș 42209 Sat Acriș, nr. 85 Căminul Cultural Acriș Sală parter 

Motiv schimbare: Sediul propus asigură condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în celălalt imobil, conform prevederile art. 

6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017. Se respectă prevederile prevăzute de Hotărârea AEP nr. 

44/2016 privind condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile sediilor secţiilor de votare : permite afluirea şi defluirea 

corespunzătoare a alegătorilor, dispune de spaţii utile suficiente pentru asigurarea controlului accesului alegătorilor în localurile de vot, în 

serii corespunzătoare numărului cabinelor, localul de vot asigură zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să 

participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice 

desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale.termic, este amplasată la parterul clădirii. Locațiile propuse asigură spațiu suficient, grup 

sanitar, instalație de lumină, geamuri termopane, încălzire centrală. 

Primarul comunei Vama Buzăului,                                                                                       Secretarul general al comunei Vama Buzăului, 

     Tiberiu Nicolae CHIRILAŞ                                                                                                                Adrian – Constantin GĂITAN                                                                 

                                                                          

                                                           
1 Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului. 
2 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. 


