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 Din19.05.2020 

 

  

DI S P O Z I Ţ I E  NR.111  

  privind actualizarea delimitării secției de votare  din Comuna Bod în  

vederea bunei desfășurări a scrutinelor electorale 

 

 

    Primarul Comunei Bod, Judetul Brașov, în aplicarea art. 68 alin. 1 din legea administraţiei 

publice locale nr. 215 / 2001, republicată ,luând act de prevederile : 

- art. 20, alin (1) si (3), art.21 alin. (5) lit.(c) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea și funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP și ale Hotărârii Electorale 

Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării 

secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora. 

 

Având în vedere că prin HCL-urile nr.170/2019,171/2019 au fost atribuite noi străzi în 

Comuna Bod,jud.Brașov și satele aparținătoare, fapt ce impune actualizarea delimitărilor   

sectiilor de votare. 

În baza avizului conform nr.202 din 18.05.2020  al Autoritații Electorale Permanente. 

În temeiul prevederilor art. 63 alin. (2), art. 68 alin.(1) lit. (a) , art. 117 lit. (a)  si ale art. 115 alin. 

1 lit. a din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publica locală , republicată ,  

 

 

                                                         D I S P U N : 

 Art.1: Se aprobă modificările la delimitarile secţiilor de votare din Comuna Bod 

după cum urmează: 

   

I.     La secţia de votare nr. 298 Bod, cod unic 8-298 se aduc următoarele modificări: 

a. Se arondează următoarele străzi noi inființate: 

 

1.  Strada Cireșilor,cod arteră 1038521 integral, conform HCL nr. 171/2019; 

 

II.     La secţia de votare nr. 300 Colonia Bod, cod unic 8-300 se aduc următoarele modificări: 

        a. Se arondează următoarele străzi noi inființate: 

  1. Strada Rozelor , cod arteră1038522    integral, conform HCL nr.170/2019 

  2. Starda Narciselor, cod arteră  1038523 integral, conform HCL nr.170/2019 

  3.  Strada Magnoliei, cod arteră1038524  intrgral, conform HCL nr.170/2019 

  4.  Strada Crinului, cod arteră 1038525 integral, conform HCL nr.170/2019 
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Art.2  Fișele Tehnice privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale 

acestora, numere administrative ori imobile distincte de la  Anexa 1 și Anexa 2 , fac parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.3 Persoanele autorizate să opereze în Registrul Electoral vor asigura executarea 

prevederilor prezentei dispoziții privind actualizarea delimitării secțiilor de votare în vederea 

bunei desfășurări a scrutinelor electorale, în cel mult 48 de ore de la data intrării acesteia în 

vigoare. 

Art.4 ( 1 )  Prezenta dispoziţie se comunică prefectului judeţului Brașov în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 

Comunei Bod . 

   ( 2 )  Aducerea la cunostința publică se face prin afișare la sediul autorităților 

administrației publice locale , prin afișare la Panoul de Afișaj al Consiliului Local al Comunei 

Bod . 

 

 

 

 

PRIMAR,                                               Avizează , Secretarul General 

             Sergiu ARSENE                                                Daniela-Laura AXENIE 

 


