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Având în vedere solicitarea dumneavoastră comunicată prin adresa nr. 2920/2014,
înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr, 15946/06.11.2014, prin care ne
solicitaţi schimbarea sediului secţiei de votare nr. 445 din comuna Horia, judeţul Constanţa,
precum şi procesul verbal emis de Filiala Sud-Est a Autorităţii Electorale Permanente, vă
comunicăm următoarele:
conform prevederilor art. 10 alin.(l) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, „Pe teritoriul naţional, operaţiunile electorale se
desfăşoară în secţiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, eu modificările şi
completările ulterioare. ”
conform prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare „ Delimitarea secţiilor de votare din (ară şi stabilirea sediilor acestora
se actualizează anual până cel mai târziu ia data de 1 martie, de către prim a rfp rm dispoziţie,
fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea
Camerei Deputaţilor. Modificările intervenite până la data de referinţă se comunică
Autorităţii Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la
emiterea dispoziţiei primarului. După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pol fi
efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorităţii Electorale Permanente. ’’
potrivit dispoziţiilor art. 18 alin.(5) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, „Secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită
actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor
administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de prefecţi de
îndată Autorităţii Electorale Permanente. ”
conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr.
6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secţiilor de
votare şi/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an, „ Modificarea delimitării
secţiilor de votare, în perioada 2 martie -31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai în
următoarele cazuri:
a) apariţia, desfiinţarea sau redenwnirea arterelor;
b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;
c) emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi;
d) scăderea sau creşterea numărului de alegători sub sau peste 2.000;
e) modificarea limitelor colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor;
^^insuficienţa resurselor necesare dotării sau funcţionării birourilor electorale ale secţiilor
de votare şi/sau a sediilor acestora. ”
de asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii
Electorale Permanente nr. 6/2014 „în vederea emiterii avizului de conformitate prevăzut la art.

;

1 alin. (3), primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale
Permanente, prin poştă, fa x sau e-mail, proiectul de dispoziţie p rivind modificarea delimitării
secţiilor de votare şi/sau a sediilor acestora. ”
totodată, potrivit prevederilor art. 2 alin.(l) şi (2) din Hotărârea Autorităţii
Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, „(1)
Amenajarea localurilor secţiilor de votare se face în imobile aparţinând domeniului
public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi în cele aflate în
folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale. (2) La stabilirea
localurilor secţiilor de votare vor f i avute în vedere îndeosebi spaţii aflate la parterul
clădirilor, amplasate în locuri publice accesibile, a căror configuraţie permite o cât mai bună
organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale, precum şi afluirea şi definirea
corespunzătoare a alegătorilor, "
Astfel, având în vedere cele mai sus menţionate, documentele anexate solicitării
dumneavoastră, precum şi procesul verbal emis de Filiala Sud-Est a Autorităţii Electorale
Permanente (AEP), încheiat în data de 31.10.2014, prin care se constată că nu mai sunt
îndeplinite condiţiile logistice necesare pentru a se desfăşura al doilea tur de scrutin al
alegerilor pentru Preşedintele României la sediul Căminului cultural din satul Tichileşti,
comuna Horia, j udeţul Constanţă, vă comunicăm avizul favorabil privind schimbarea sediului
secţiei de votare nr. 445 din comuna Horia, jude(ul Constanţa, la sediul propus din cadrul
Şcolii Gimnaziale Tichileşti, din comuna Horia, judeţul Constanţa, sub rezerva îndeplinirii
condiţiilor logistice necesare funcţionării sediilor secţiilor de votare şi cu o informare adecvată
a alegătorilor.
Cu stimă,
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