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JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA  COMUNEI  TEACA 

PRIMAR 
Tel: 00(40)263-276124; Fax: 00(40)263-276213 

E – mail primariateaca@yahoo.com 
 

  

 

DISPOZIŢIE 

privind modificarea sediului Secţiilor  de votare nr. 281 din sat  Pinticu  și  

 nr.284 din sat Viile Tecii, Comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud 

  
 

 

 Primarul Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud 

 

 Având în vedere: 

-  referatul nr. 1894 din 13.03.2019 întocmit de secretarul comunei, prin care 

se propune modificarea sediului Secțiilor de votare nr. 281 și 284 din comuna 

Teaca; 

-  Avizul nr. 5638/2019 al Autorității Electorale Permanente; 
  

 În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 - Hotărârii nr. 44/2016 a Autorității Electorale Permanente privind setul de 

condiţii minimale pe care trebuie sa le îndeplinească locațiile în care funcţionează 

secțiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora; 

 - Hotărârii nr. 19/2017 a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din tară şi a 

stabilirii sediilor acestora; 
  

 În temeiul art. 63 alin. (1), lit.a), art. 64, art. 68, alin. (1) şi art. 115 alin. (1), 

lit.a), alin. (2) şi alin. (5) – (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

D I S P U N : 
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 Art.1. Se modifică sediul Secției de votare nr.281 din Comuna Teaca, sat 

Pinticu, de la clădirea fostului sediu C.A.P. cu nr.administrativ 236, la  Căminul 

cultural cu nr.administrativ 190, deoarece clădirea fostului sediu este în stare  

degradată și  nu îndeplinește condițiile minimale  de funcționare. 

 Art.2. Se modifică sediul Secției de votare nr.284 din Comuna Teaca, sat 

Viile Tecii, de la  Scoala gimnazială  cu nr.administrativ 67, la  Căminul cultural cu 

nr.administrativ 39, deoarece se pot asigura condiții și dotări de o calitate superioară 

celor existente. 

 Art.3. Noile sedii ale Secţiilor  de votare nr. 281 și 284  din comuna Teaca 

din satul Pinticu – Cămin cultural  nr.190 și respectiv- satul Viile Tecii – Cămin 

cultural nr.39, îndeplinesc  condiţiile prevăzute în art. 4, alin.(1) din Hotărârea nr. 

44/2016 a Autorității Electorale Permanente privind setul de condiţii minimale pe 

care trebuie sa le îndeplinească locațiile în care funcţionează secțiile de votare, 

precum şi dotarea minimală a acestora şi se încadrează în criteriile prevăzute de art. 

21, alin. (5) din Legea nr. 208/2015. 

 Art.4. Delimitarea Secţiilor de votare nr. 281 și  284 din comuna Teaca, nu se 

modifică. 

Art.5. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

primăriei și pe site-ul instituției. 

         Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 

încredinţează primarul și secretarul Comunei Teaca. 

 Art.7.  Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului comunei, cu: 

 - Autoritatea Electorală Permanentă – Biroul judeţean Bistriţa-Năsăud;    

 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 

  

 

   PRIMAR,                                      SECRETAR U.A.T., 
 

  Muntean Damian Iustian          Cioșan Ana 

 

 

 

 

 
Nr.151    din   03.04.2019 
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FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea sediilor secţiilor de votare nr. 281 Pinticu și nr. 284 Viile Tecii, UAT Teaca  

 

Judeţul:          BISTRITA – NASAUD                                                        

Cod SIRUTA1:  65 

 

Comuna: TEACA 
Cod SIRUTA2:  34985  

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. 

281 Sediu 

actual 

         

PINTICU 

35036 Nr. 236 FOSTUL SEDIU C.A.P.   

281 Sediu 

propus 

PINTICU 35036 Nr. 190 CĂMINUL CULTURAL PARTER 

 Motiv schimbare:  Sediul actual este degradat și nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din 

Hotărârea AEP nr. 19/2017. 

2. 

284 Sediu 

actual 

VIILE TECII 35045 Nr. 67  ȘCOALA GIMNAZIALĂ  

284 Sediu 

propus 

VIILE TECII 35045 Nr. 39  CĂMINUL CULTURAL PARTER 

 Motiv schimbare:  Pot fi asigurate condiții și dotări de o calitate superioară așa cum prevede art. 6 alin. (1) lit. 

b) din Hotărârea AEP nr. 19/2017. 

.n. 

 Sediu 
actual 

     

 Sediu 
propus 

     

Motiv schimbare: 

a) SECŢIE nou înfiinţată. 

 Sediu 
propus 

     

 Motiv înfiinţare: 

b) SECŢIE desfiinţată5. 

 Sediu 

actual 

      

 Motiv desfiinţare: 

 

                   
 
 

 

 

 


