
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA DITRĂU 
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 93/2019
privind actualizarea delimitării Secţiilor de votare din comuna Ditrău, jud. Harghita în vederea 

bunei desfăşurări a scrutinelor electorale în comuna Ditrău

Primarul comunei Ditrău, jud. Harghita 
Având în vedere:

prevederile art. 20 alin. (1) şi (3), ale art. 21 alin. (5) lit. „c" din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
AEP,

prevederile art. 3, alin. (1), lit. (a) şi ale art. 7 din Hotărârea Autorităţii Electorale 
Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor 
de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată şi completată;

Avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente nr. 8185/2019 din 22.04.2019 
pentru modificarea delimitării Secţiei de votare nr. 133 din comuna Ditrău, jud. Harghita,

în temeiul dispoziţiilor art. 63, alin. (2), art. 68, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit."a" din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Actualizarea delimitării secţiilor de votare din comuna Ditrău în vederea bunei desfăşurări 
a scrutinelor electorale, astfel:

a) La Secţia de votare nr. 133 Ditrău, cod unic 21-133, se introduc următoarele modificări:
o Se şterge delimitarea anterioară str. înfrăţirii (strada înfrăţirii), cod arteră 

80524, doar numere pare nr. 4 -  50 B;
o Se introduce o delimitare nouă: str. înfrăţirii (strada înfrăţirii), cod arteră 80524 

doar numere pare 4 -  50 Z;
Art. 2. Anexa nr. 1 cuprinzând Fişa tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din artere, 

numere administrative face parte din prezenta dispoziţie;
Art. 3. Persoanele autorizate din cadrul Primăriei comunei Ditrău să efectueze operaţiuni în 

Registrul electoral, desemnate prin Dispoziţia Primarului comunei Ditrău nr. 235/2015 privind 
desemnare unor persoane autorizate din cadrul Primăriei comunei Ditrău să efectueze operaţiuni în 
Registrul electoral vor asigura executarea orevederilor prezentei dispoziţii privind actualizarea 
delimitării secţiilor de votare în vederea bunei desfăşurări a scrutinelor electorale, în cel mult 48 de 
ore dela data intrării în vigoare a acesteia;

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor prevăzute la art. 3, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Harghita, precum şi Autorităţii Electorale Permanente şi se aduce la cunoştinţă publică.

Ditrău, 23 aprilie 2019



> Anexa nr. 1 la Dispoziţia nr. 93/2019

FIŞA TEHNICĂ
A) FIŞĂ TEHNICĂ privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori 
imobile distincte

Judeţul: HARGHITA
Municipiul Bucureşti/Sectorul: Cod SIRUTA: 190
Municipiul:
Oraşul:
Comuna: DITRĂU

Cod SIRUTA: 84344

Localitate componentă: 
Sat aparţinător:
Sat: DITRĂU

Cod SIRUTA: 84353

Nr. SV/ 
Cod unic
RSV unde 
va fi 
inclusă 
noua
delimitare

Nr. SV/ 
Cod unic
RSV unde 
a fost 
inclusă 
delimitarea

ARTERE:

Observaţii
Tip Denumire Cod

arteră Integral Segment1 Numere
administrative2

Bloc
(denumire, 
nr., etc.)

- 133/21-133 strada înfrăţirii 
(strada înfrăţirii) 80524 - - Doar numere 

pare, nr. 4 - 50 B -
Se şterge 

delimitarea 
anterioară

133/21-133 - strada

/
____ /-*■

înfrăţirii
(strada înfrăţirii) 80524 - - Doar numere 

pare, nr. 4 -  50 Z -

Se introduce o 
delimitare nouă 
strada înfrăţirii 

(strada înfrăţirii), 
doar numere pare, 

nr. 4-50 Z

PRIMAR 
S ELEMER

'ăcP
1 Se completează, după caz, codul SIRU'

SECRETAR 
BAJKÓ KĂROLY

Jeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv sectorului.
Se completează codul S1RUTA al municipiului, oraşului, comunei.

3 Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentrkcormj
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.
5 Se completează inclusiv numărul şi data hotărârii Consiliului local de înfiinţare, desfiinţare, atribuire a denumirii sau modificare a acestora
6 Se precizează numerele care delimitează intervalul (număr început - număr sfârşit).
7 Se completează în situaţiile în care numerele administrative menţionate nu formează un segment (nu sunt consecutive)
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