
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
MUNICIPIUL  PLOIEȘTI 
 
 

  D I S P O Z I Ț I A  nr. 1891 
privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din municipiul  Ploiești pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020 
. 

 
Primarul  Municipiului Ploieşti, 
 Având în vedere referatul cu nr.276 /11.09.2020 al Serviciului Managementul Calității, a Circulației 
și Evidenței Documentelor prin care se propune proiectul de dispoziție privind delimitarea și numerotarea 
secțiilor de votare din municipiul Ploiești pentru alegerea autorităților administrație publice locale din 27 
septembrie 2020; 

Luând în considerare prevederile art. 20 alin.(5) și art.120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(3) din Legea nr. 84/2020 
privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a acestora şi ale HG. nr. 576/22.07.2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020 (punctul 74);  
 În temeiul art. 196 alin.1 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
 
 

D I S P U N E: 
 

Art. 1 – Se delimitează și numerotează secţiile de votare din municipiul Ploieşti pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale din anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 

 
 Art. 2 -  Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial Local și se va aduce la cunoștința publică 
de către Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte.                          
 
  

            Dată în Ploieşti, astăzi 11.09.2020 

 

 

 

          PRIMAR                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                           

                                      
 



MUNICIPIUL PLOIEȘTI 
Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor 
NR. RE 276 / 11.09.2020 
 
    

 
REFERAT 

 
 

Luând în considerare prevederile art. 20 alin.(5) “Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei 

votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei 

secţii de votare din ţară, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin hotărâre”  și art.120 “Prevederile prezentei legi privind corpul experţilor electorali, 

secţiile de votare, Registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător 

alegerilor pentru Preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, 

alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale” din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin.(3) “În cazul 

prevăzut la alin. (1), termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

cu excepția duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a termenului de 

24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operațiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracțiuni 

de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracțiunile mai mici de 12 ore nu se iau în 

calcul” din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și 

pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrative; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora şi 
ale HG. nr. 576/22.07.2020 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 

(punctul 74);  
            Vă propunem spre analiză proiectul de dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de 

votare din municipiul Ploiești pentru alegerea autorităților publice locale din 27 septembrie 2020. 

 
 

 
Șef Serviciu  

 
 
 
 
 
 

 Nume, prenume Funcţia publică Semnătura Data 

 

ELABORAT 

  

Consilier 
  

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223616



