
 
DISPOZIŢIA  NR.1053 

Din 31 august 2020 
privind  modificarea sediului secțiilor de votare nr.8 și nr.10 și actualizarea 
delimitării secţiilor de votare din Municipiul Zalău, în vederea organizării și 

desfășurării alegerilor  pentru autoritățile administrației publice locale  
din data de 27 septembrie 2020 

 
   Având în vedere : 
        -Referatul Direcției Administrație Publică - Serviciului Administrație Locală, 
Arhivă nr.43746 din 12.08.2020 și Dispoziția Primarului municipiului Zalău 
nr.1047/25.08.2020; 

- Avizul Autorității Electorale Permanente nr.680 din 24.08.2020; 
      - Avizul Autorității Electorale Permanente nr. 14658 din 30.08. 2020; 
        -Legea nr.135/2020 din 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; 
        -HG nr. 576/2020 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 
       - Prevederile art.7 din Anexa la Hotărârea A.E.P. nr. 19/2017 din 23 mai 2017 
pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare 
din ţară şi a stabilirii sediilor acestora; 
       -Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 650542 din 07.08.2020 și fișele 
tehnice; 
       -Prevederile Legii nr. 115/2015 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali; 

În conformitate cu prevederile art.155 alin.1 lit.a coroborat cu alin.2 lit.b și 196 
alin.1, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
                                   DISPUN 
 
  Art.1. Se modifică sediul secţiilor de votare nr.8 și nr. 10 din Municipiul  Zalău 
după cum urmează: 

a).Secţia de votare nr.8 care a funcționat în locația Liceului cu Program Sportiv 
”Avram Iancu”, Corp A parter, Sala Festivă, situată în Zalău str. Avram Iancu nr.38, 
va funcționa în noul sediu, respectiv, în același imobil în Liceul cu Program Sportiv 
”Avram Iancu”, Corp C parter, Sala de curs,  întrucât în spațiul actual se efectuează  
lucrări de construire 

b).Secţia nr.10 care a funcţionat în Clădirea Transilvania, loc. Zalău, Piața Iuliu 
Maniu ( Piața Libertății ), nr.4-6, Bloc corp A parter, va funcţiona în noul sediu, 



respectiv,  în același imobil situat în loc. Zalău, Piața Iuliu Maniu ( Piața Libertății ), 
nr.4-6, Bloc corp C parter, întrucât în acest spațiu se pot asigura condiții și dotări 
superioare celei existente.  

Art.2. Se actualizează delimitarea secțiilor de votare din Municipiul Zalau din 
Anexa nr. 1 la prezenta dispoziție, urmare a modificărilor efectuate potrivit 
Dispoziției Primarului municipiului Zalău nr.1047/25.08.2020 și a prevederilor 
art.1 al prezentei dispoziții. 

Art.3..Persoanele cu drept de vot care sunt în posesia unei cărţi de identitate 
provizorii eliberată pentru motivul „lipsă locuinţă” vor fi arondate la SECŢIA nr.5 –
strada Stadionului nr.5-Stadionul Municipal -Sediul Clubului Sportiv Municipal 
Zalău  
  Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia 
Administraţie Publică. 

Art.5.Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj 
-Primarul Municipiului Zalău, Direcţia Administraţie Publică  
-Poliţia Locala Zalău, S.A.D.P. Zalău 
-Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Zalău 
-Politia municipiului Zalău 
-aducerea la cunoştinţă publică. -Monitorul Oficial al Judeţului Sălaj. 
-Biroul Judeţean Sălaj al Autorităţii Electorale Permanente 
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