
 
 

DISPOZIȚIA nr.762 din 2 noiembrie 2020 

privind schimbarea sediilor secțiilor de votare nr. 223 și nr. 224 din orașul Petrila,  

localitatea componentă Petrila 

 

 

Având în vedere Dispoziția Primarului orașului Petrila nr. 215/2014 privind delimitarea și 

stabilirea secțiilor de votare ale orașului Petrila, modificată și completată prin dispozițiile primarului 

nr. 178/09.02.2015, nr. 684/09.07.2015, nr. 402/12.04.2018 și nr.789/28.09.2018; 

 

Ținând seama de referatul secretarului general al orasului Petrila nr. 31838/29.10.2020, prin 

care se propune schimbarea sediilor secţiilor de votare nr.223, cod secție 22-223 și nr. 224, cod secție 

22-224 de la SC EDIL SAL PREST SA, din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 14 

la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA (Grădinița cu Program Normal “ 

I.D. Sîrbu”), din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 7, imobil aparținând 

domeniului public al orașului Petrila, înscris în CF nr. 61528, nr. cadastral 61528-C3, nou edificat, 

care poate asigura condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în  imobilul în care sunt 

sediile actuale; 

 

Ținând seama de faptul că: 

 

- În data de 28.09.2018, în baza avizului conform al Autorității Electorale Permanente nr. 

12378/27.09.2018, a fost emisă dispoziția Primarului orașului Petrila nr. 789/2018 prin 

care a fost schimbat sediul secției de votare nr. 224 din orașul Petrila, de la Grădinița cu 

program normal nr. 1, din localitatea componentă Petrila la SC EDIL SAL PREST SA din 

localitatea componentă Petrila, întrucât imobilul în care era amplasat, respectiv Grădinița 

cu program normal nr. 1, era în stare de degradare, urmând să fie demolat în vederea 

edificării pe același amplasament a unui nou sediu pentru această grădiniță. 

 

- În prezent, lucrările de construire aferente investiției ”Construire Grădiniță cu Program 

Normal 6 grupe ID Sîrbu”, sunt finalizate, conform Procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor nr. 20287 din data de 20.07.2020. Ca urmare a finalizării investiției, 

în aceasă locație se pot asigura condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în 

clădirea SC EDIL SAL PREST SA, 

 

- sediile secțiilor de votare nr. 223, cod secție 22-223  și nr. 224, cod secție 22-224 de pe 

raza orașului Petrila, sunt amplasate în clădirea SC EDIL SAL PREST SA, din localitatea 

componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 14, imobil care, deși dispune de dotările 

necesare desfășurării proceselor electorale, sunt de o calitate inferioară celor ce pot fi 

asigurate la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA (Grădinița 

cu Program Normal “ I.D. Sîrbu”), clădire recent construită care dispune de toate dotările 

necesare bunei funcționări a sediilor secțiilor de votare, respectiv încălzire centralizată, aer 

condiționat, grupuri sanitare proprii igienizate, aerisite și ușor accesibile, sistem de alarmă 

la incendiu, suficient spațiu pentru desfășurarea normală a operațiunilor electorale (săli de 

clasă de câte 53 mp fiecare- spații ce asigură condițiile necesare distanțării fizice între 

participanții la procesul electoral, ca măsură de bază reglementată de autorități în vederea 

prevenirii contaminării și limitării riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2), un hol 

suficient de mare la intrarea în imobil care să permită deplasarea normală, neobstrucționată 

a alegătorilor, un acces mai facil care permite afluirea și defluirea corespunzătoare a 

alegătorilor, în sensul că alegătorii pot intra în sediile secțiilor de votare pe o usă iar ieșirea 

se va face pe o altă ușă, în comparație cu sediile actuale ale secțiilor de votare, unde 



suprafața localurilor de vot este mult mai mică (35 mp, respectiv 26 mp – spații ce nu 

asigură condiții optime cu privire la distanțarea fizică, necesară prevenirii răspândirii 

virusului SARS-CoV-2), iar holul din care se face accesul în localul secției de votare  

nr.224 este îngust, la un flux mai mare de alegători aceștia fiind obligați să aștepte în fața 

imobilului, fiind astfel îngreunată desfășurarea normală a operațiunilor electorale; 

 

- Schimbarea sediilor secțiilor de votare nr.223 și nr. 224 de la SC EDIL SAL PREST SA, 

din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 14, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA (Grădinița cu Program Normal “ I.D. Sîrbu”), din 

localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 7, este oportună, devreme ce se pot 

asigura condiții și dotări de o calitate superioară celor existente în actuala locație, 

 

- Imobilul este  racordat  la reţelele de utilităţi publice: energie electrică, apă şi canalizare, 

sunt îndeplinite condiţiile tehnice necesare interconectării la SIMPV și dispune de rampă 

pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor; 

 

Având în vedere avizele pozitive ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale - Direcția 

Județeană de Telecomunicații Speciale Hunedoara nr. 552.011/21.10.2020, înregistrat la Primăria 

orasului Petrila sub nr. 30963/22.10.2020 și nr. 552.098/29.10.2020, înregistrat la Primăria orașului 

Petrila sub nr. 31836/29.10.2020; 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3), art. 21 și art. 22
1
 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; 

Având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de 

condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, 

precum și dotarea minimală a acestora; 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) şi art. 7 din Anexa la 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; 

Având în vedere avizul conform al Autorităţii Electorale Permanente nr. 24681 din 01.11.2020,  

înregistrat la Primăria orașului Petrila sub nr.32272 din 02.11.2020; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), art. 156 alin. (1), art. 

196 alin.(1) lit. b), art. 197 alin. (4), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Primarul orașului Petrila, județul Hunedoara 

 

DISPUNE: 

 

Art.1- Se schimbă sediul secţiei de votare nr. 223, cod secție 22-223 de la SC EDIL SAL 

PREST SA, din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 14, la ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA (Grădinița cu Program Normal “ I.D. Sîrbu”), 

din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 7, întrucât în noul sediu se pot asigura 

condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în vechiul sediu. 

 

Art.2- Se schimbă sediul secţiei de votare nr. 224, cod secție 22-224 de la SC EDIL SAL 

PREST SA, din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 14, la ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ „ION DESIDERIU SÎRBU” PETRILA (Grădinița cu Program Normal “ I.D. Sîrbu”), 

din localitatea componentă Petrila, str. Privighetorilor, nr. 7, întrucât în noul sediu se pot asigura 

condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în vechiul sediu. 

 

 Art.3- Noile sedii ale secţiilor de votare nr.223, cod secție 22-223 și nr. 224, cod secție 22-

224, se încadrează în criteriile prevăzute de art. 21 alin. 5) din Legea nr. 208/2015. 

 



Art.4- La secţiile de votare nr.223, cod secție 22-223 și nr. 224, cod secție 22-224 delimitarea 

nu se modifică. 

 

Art.5-Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit procedurii și termenelor Legii 

contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.6- Prezenta dispoziție se comunică: Prefectului Județului Hunedoara, Autorităţii Electorale 

Permanente, persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral al orasului Petrila și la 

cunoștință publică prin afişare. 

 

 

Orașul Petrila, la 2.11.2020 

 

 

                                                                                                                                                              

                   PRIMAR,            

                Vasile Jurca         Contrasemnează 

   Secretar General, 

                        Adriana Elena Dăian 


