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REFERAT 

 

  
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente este necesară obținerea 
avizului conform din partea Autorităţii Electorale Permanente pentru modificarea anexei dispoziției privind 
delimitarea secţiilor de votare din municipiul Ploieşti după cum urmează: 

 
             1.Modificarea sediului Secției de votare nr. 21 de la Ocolul Silvic, strada Eroilor nr.58  la Școala 

Gimnazială “Florin Comișel”, strada Jupiter nr.6 (hol parter), deoarece spațiul a devenit impropriu 
utilizării în condiții decente ca sediu al secției de votare (în spațiul respectiv mai funcționează o secție de 
votare și locația a devenit inadecvată pentru funcționarea în condiții optime a celor două secții de votare – nu 
se mai respectă cerințele minimale de spațiu pentru funcționarea unei secții de votare având în vedere 
viitoarele alegeri locale și logistica necesară pentru acestea, precum și faptul că pot exista situații  în care să 
se  organizeze două scrutinuri electorale în acceași perioadă). 
                                                                                                                                                
Spațiul ales pentru organizarea secției de votare va fi Școala Gimnazială “Florin Comișel”, strada Jupiter 
nr.6 (hol parter – în această incintă mai funcționează o secție de votare, respectiv Secția de Votare nr.72 -în 
hol parter și tot aici va fi amplasata secția de votare nr. 21), spațiu care dispune de toate condițiile necesare 
(mijloace de comunicație, energie electrică, grup sanitar); accesul în localul secției de votare este ușor pentru 
toate categoriile de persoane (dispune de rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități), dispune de o 
suprafață utilă suficientă pentru organizarea acesteia, iar configurația localului asigură măsurile de protecție, 
pază și securitate conform legii; există și acordul conducerii Școlii Gimnaziale “Florin Comișel” Ploiești 
(adresa nr. 1129/ 05.05.2020) pentru organizarea acestei secții de votare în incinta școlii.  

 
 

2. Modificarea sediului Secției de votare nr. 43 de la  Ghișeul nr.2 - Oficiul Poștal Ploiești 1, Aleea 
Chimiei nr.3 la “Centrul Social Filantropic Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Parohia Sfinții Apostoli, 

Str.Matei Basarab nr. 63 (hol parter), deoarece spațiul a devenit impropriu utilizării în condiții decente ca 
sediu al secției de votare (spațiul respectiv nu este suficient pentru logistica și personalul necesar în 
perspectiva alegerilor locale- 10 membrii, mese și scaune, 4 urne de vot, 3 cabine de vot ; pot exista situații  
în care să se  organizeze două scrutinuri electorale în acceași perioadă). 
                                                                                                                                                                        
Spațiul ales pentru organizarea secției de votare va fi “Centrul Social Filantropic Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel” – Parohia Sfinții Apostoli, Str.Matei Basarab nr. 63 (sală parter), spațiu care dispune de toate 
condițiile necesare (mijloace de comunicație, energie electrică, grup sanitar); accesul în localul secției de 
votare este ușor pentru toate categoriile de persoane (dispune de rampă de acces pentru persoanele cu 
dizabilități), dispune de o suprafață utilă suficientă pentru organizarea acesteia, iar configurația localului 
asigură măsurile de protecție, pază și securitate conform legii; există și acordul “Centrului Social Filantropic 
Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Parohia Sfinții Apostoli (adresa nr. 1129/ 09.03.2020) pentru organizarea 
acestei secții de votare în incinta școlii.  
 
3. Modificarea sediului Secției de votare nr. 11 de la  S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., Str. 
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 308 la Școala Gimnazială “Ienăchiță Văcărescu”, Str. Spătar Milescu 

nr. 22 (sală de clasă parter), deoarece spațiul a devenit impropriu utilizării în condiții decente ca sediu al 
secției de votare (spațiul respectiv este suficient pentru logistica și personalul necesar în perspectiva 



alegerilor locale- 10 membrii, mese și scaune, 4 urne de vot, 3 cabine de vot ; nu oferă acces persoanelor cu 
dizabilități ; pot exista situații  în care să se  organizeze două scrutinuri electorale în acceași perioadă).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Spațiul ales pentru organizarea secției de votare va fi Școala Gimnazială “Ienăchiță Văcărescu”, Str. Spătar 
Milescu nr. 22 (sală de clasă parter – în această locație mai funcționează patru secții de votare), spațiu care 
dispune de toate condițiile necesare (mijloace de comunicație, energie electrică, grup sanitar); accesul în 
localul secției de votare este ușor pentru toate categoriile de persoane (dispune de rampă de acces pentru 
persoanele cu dizabilități), dispune de o suprafață utilă suficientă pentru organizarea acesteia, iar 
configurația localului asigură măsurile de protecție, pază și securitate conform legii; există și acordul 
conducerii Școlii Gimnaziale “Ienăchiță Văcărescu” Ploiești (adresa nr. 1129/ 12.02.2020) pentru 
organizarea acestei secții de votare în incinta școlii.  
Totodată cele trei locații propuse corespund din punct de vedere a posibilității instalării Sistemului 
Informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (adresa nr. 7379/08.05.2020 de 
la STS privind îndeplinirea condițiilor în vederea asigurării serviciilor de date și voce pentru organizarea 
procesului electoral). 

Sediile propuse îndeplinesc setul de condiții minimale prevăzut de Hotărârea AEP nr. 44/2016 și 
totodată, în sediul propus pot fi asigurate condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în sediul 
actual, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Metodologia de avizare a actualizării delimitării 
secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea nr. 19/2017 din 23 mai 
2017. 
         Ținând cont de avizul conform nr.12720/31.08.2020 al Autorității Electorale Permanente pentru 
modificarea sediilor secțiilor de votare nr.21, nr.43 și nr.111 din municipiul Ploiești;  
 

Față cele expuse mai sus vă propunem spre analiză prezentul proiect de dispoziție. 
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DISPOZIȚIE 1862 

privind modificarea dispoziție nr. 2819/11.10.2019  
(schimbarea sediilor unor secții de votare din municipiul Ploiești) 

 
 
 
Primarul Municipiului Ploieşti, 
 
        Având în vedere referatul nr. 257/ 31.08.2020 al Serviciului Managementul Calităţii, a Circulaţiei şi 
Evidenţei Documentelor prin care se propune modificarea dispoziției nr. 2819/11.10.2019 de delimitare a 
secțiilor de votare din municipiul Ploiești (schimbarea sediilor unor secții de votare),  
        În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, 
        Luând în considerare prevederile Hotărârii  Autorităţii Electorale Permanente  nr. 19/2017 pentru 
aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor 
acestora, 
         Ținând cont de avizul conform nr.12720/31.08.2020 al Autorității Electorale Permanente pentru 
modificarea sediilor secțiilor de votare nr.21, nr.43 și nr.111 din municipiul Ploiești;  
         În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
actualizată; 
 
 
 

DISPUNE: 
 

 
 

Art. 1- Se modifică prevederile dispoziției nr. 2819/11.10.2019 în sensul schimbării sediilor unor secții de 
votare din municipiul Ploiești, după cum urmează: 
 
                           -sediul Secției de votare nr.21 (cod unic secție de votare 31 – 21) din Ploiești se mută de la 
Ocolul Silvic, strada Eroilor nr.58  la Școala Gimnazială “Florin Comișel”, strada Jupiter nr.6 (hol 

parter) - numărul de alegători și delimitarea secției de votare nu se modifică; 
                           -sediul Secției de votare nr.43 (cod unic secție de votare 31 – 43) din Ploiești se mută de la 
Ghișeul nr.2 - Oficiul Poștal Ploiești 1, Aleea Chimiei nr.3 la “Centrul Social Filantropic Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” – Parohia Sfinții Apostoli, Str.Matei Basarab nr. 63 (sală  parter)- numărul de alegători 
și delimitarea secției de votare nu se modifică; 
                          -sediul Secției de votare nr.111 (cod unic secție de votare 31 – 11) din Ploiești se mută de 
la S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 308 la Școala 

Gimnazială “Ienăchiță Văcărescu”, Str. Spătar Milescu nr. 22 (sală de clasă parter)- numărul de 
alegători și delimitarea secției de votare nu se modifică; 
 

 
 



 
 
 

Art. 2 – Modificările aprobate potrivit art.1 se reflectă în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
dispoziție. 
 
Art. 3 –Celelalte prevederi ale dispoziției nr. nr. 2819/11.10.2019 privind delimitarea și numerotarea 
secțiilor de votare din municipiul Ploiești rămân neschimbate. 
 
Art. 4 – 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 Ploiești, astăzi 01.09.2020                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        PRIMAR                                          CONTRASEMNEAZĂ SECREATR GENERAL                  

DOBRE Adrian Florin                                                 SERBINOV Ioana Geanina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă la dispoziţia 1862/01.09.2020  
 
 

Nr. sv* Sediul sv Delimitare secţie de votare 
Loc. Comp./sat ap. Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere 

31- 21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“FLORIN COMIȘEL”, 

loc.Ploiești, Str. Jupiter 

nr.6 

PLOIEŞTI  

Strada Acarului integral 
Strada Caşin integral 
Strada Cozia integral 
Strada Dâmboviţa (Strada Dîmboviţa) 
integral 
Strada Depoului numere impare nr. 13 -
1001 
Strada Depoului numere pare nr. 12 -
1000 
Strada Dâmboviţa (Strada Dîmboviţa) 
(D) integral 
Strada Dorului integral 
Strada Făinari integral 
Intrarea Istriţa integral 
Strada Mecet integral 
Strada Orzari integral 
Strada Rudului numere impare nr. 99 -
1001 
Strada Rudului numere pare nr. 136 -
1000 

 

31 - 43 CENTRUL SOCIAL 

FILANTROPIC SFINȚII 

APOSTOLI PETRU ȘI 

PAVEL” – PAROHIA 

SFINȚII APOSTOLI, loc. 

Ploiești, Str. Matei 

Basarab nr. 63 

PLOIEŞTI  
Aleea Chimiei toate numerele din 
intervalul nr. 3 -8 
Aleea Chimiei nr. 1  bl. 9 
Aleea Chimiei nr. 1  bl. 59C 
Aleea Chimiei nr. 2  bl. 57A 
Aleea Chimiei nr. 1A  bl. 9 
Aleea Petrochimiştilor toate numerele 
din intervalul nr. 2 -24 
Aleea Petrochimiştilor nr. 1  bl. 38 
Aleea Petrochimiştilor nr. 1  bl. 38G 
 

 

31 -111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

“IENĂCHIȚĂ 

VĂCĂRESCU”, loc. 

Ploiești,  Str. Spătar 

Milescu nr. 22 

PLOIEŞTI  
Intrarea Cazărmii integral 
Strada Cimpoiului integral 
Strada Peneş Curcanul (Strada Peneş 
Curcanu) (D) integral 
Strada Peneş Curcanul (Strada Peneş 
Curcanu) integral 
Intrarea Regimentului integral 
Strada Şipote integral 

 

 




