DISPOZIŢIA NR. 1327
Din 07.10.2019

privind actualizarea delimitării secţiilor de votare din Municipiul Zalău și stabilirea sediilor
acestora
Având în vedere :
-Motivele ce justifică actualizarea delimitării secţiilor de votare din Municipiul Zalău
prezentate în Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor nr. 15234/26.09.2019,
-Acordul Autorității Electorale Permanente nr 68514 din 20.09.2019,
-Certificatul de nomenclatură stradală al Direcției Urbanism-Arhitect Șef nt. 65249 din
09.09.2019,
-Avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr.1623/05.10.2019 prevăzut de
art.4 lit a și art.7 din ANEXA la Metodologia de avizare a actualizării delimitării secțiilor de
votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobată prin Hotărârea nr.19 din 23 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară
și a stabilirii sediilor acestora,
-Dispozițiile art.10 din Legea nr. 370/2004 și art.20-22 din Legea nr.208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 155 alin 1 lit a și alin 2 lit.b, art. 196 alin 1 lit.b din Ordonanța de
Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ:
DISPUN
Art.1.Se actualizează delimitarea secțiilor de votare din Municipiul Zalau potrivit
Anexei nr. 1 ca urmare a următoarele modificări:
1.La secția de votare nr.2 (Casa Municipală de Cultură)- se arondează strada nou
înființată -str.Jderului,
2.La secția de votare nr.16 (Școala Gimnazială Porolissum)- se arondează strada
nou înființată -str.Irișilor,
3. Denumirea secției de votare nr.10 va fi Clădire Transilvania în loc de Serviciul
de Administrare a Domeniului Public iar adresa actuală a sediului va fi Piața Iuliu
Maniu nr. 4-6 în loc de Piața Iuliu Maniu nr.35.
Art.2.Delimitarea secţiilor de votare din Municipiul Zalău, actualizată, se prezintă în
Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
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 –
Stadionul Municipal -Sediul Clubului Sportiv Municipal Zalău.

Art.4.De la data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția nr.449 din
data de 09.04.2019.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Direcţia
Administraţie Publică.
Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
-Primarul Municipiului Zalău, Direcţia Administraţie Publică
-Poliţia Locala Zalău, SADP Zalău
-Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Zalău
-Poliţia municipiului Zalău, Direcția Corp Control,
-Autoritatea Electorală Permanentă Sălaj,
-aducerea la cunoştinţă publică, Monitorul Oficial al Judeţului Sălaj.
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