
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 23/2020

privind actualizarea delimitării Secțiilor de votare din 
comuna Brădești, județul Harghita 

Primarul comunei Brădești

Luând în considerare:
 Prevederile art.20, alin.1 și alin.3, ale art.21, alin.5, art. 22 din Legea nr. 208/2015 privind

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu ultimele modificări și completări aduse prin OUG nr.
26/2020,

 Prevederile art. 2, art. 4, art. 7 și urm. din Metodologia de avizare a actualizării delimitării
secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, aprobat prin Hotărârea Autorității
Electorale Permanente nr. 19/2017;

 Hotărâre  AEP  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,

 Nota justificativă nr. 509/2020 al secretarului general al comunei Brădești,

 HCL nr. 58/2019 privind aprobarea Nomenclatorului stradal pentru satele componente ale
comunei Brădești, județul Harghita,

 Avizul conform al Autorității Electorale Permanente nr. 130/04.03.2020 pentru modificarea
delimitării  Secțiilor  de votare nr. 98 Brădești,  cod unic 21 – 98, din comuna Brădești,
județul Harghita, înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 572/05.03.2020,

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

În temeiul prevederilor  art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), art. 156 alin. 1) și  art. 196
alin. 1) lit. b) din OUG nr. 57 din 3 august 2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE

Art. 1 Se actualizează delimitarea secțiilor de votare din comuna Brădești în vederea
bunei desfășurări a scrutinelor electorale și referendumurilor după cum urmează:

La Secția de votare nr. 98 Brădești,  cod unic 21 - 98 vor fi arondate următoarele
străzi noi conform HCL nr. 58/2019:

Strada Bethlen Gábor         cod arteră,1038628, integral
Strada Petőfi Sándor cod arteră 1038629, integral
Strada Tulipán           cod arteră 1038630, integral
Strada Kockaföld cod arteră 1038631, integral
Strada Kamilla cod arteră 1038632, integral
Strada Cibre cod arteră 1038633, integral



Strada Patak cod arteră 1038634, integral
Strada Virág cod arteră 1038635, integral
Strada Orgona cod arteră 1038636, integral
Strada Liliom cod arteră 1038637, integral
Strada Lejtő cod arteră 1038638, integral
Strada Tanorok cod arteră 1038639, integral
Strada Átjáró cod arteră 1038640, integral
Strada Fűzfa cod arteră 1038641, integral
Strada Kőrösi Csoma Sándor cod arteră 1038642, integral
Strada Márton Áron cod arteră 1038643, integral
Strada Béke cod arteră 1038644, integral
Strada Rövid cod arteră 1038645, integral
Strada  Fenyő cod arteră 1038646, integral
Strada II.Rákóczi Ferencz cod arteră 1038647, integral
Strada Bánya cod arteră 1038648, integral
Strada Sziget cod arteră 1038649, integral
Strada Bejáró cod arteră 1038650, integral
Strada Nagyküküllő cod arteră 1038651, integral
Strada Gátszeg cod arteră 1038652, integral
Strada  Panik cod arteră 1038653, integral
Strada Rét cod arteră 1038654, integral
Strada Orbán Balázs cod arteră 1038655, integral
Strada Akác cod arteră 1038656, integral
Strada  Határpatak cod arteră 1038657, integral
Strada Borostyán cod arteră 1038658, integral
Strada Gesztenye cod arteră 1038659, integral
Strada Kankalin cod arteră 1038660, integral

Art. 2. Anexa nr. 1 cuprinzând Fișa tehnică privind modificarea delimitărilor compuse
din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori imobile distincte – punctul A,
fac parte din prezenta dispoziție.

Art.  3.  Persoanele  autorizate  din  cadrul  Primăriei  comunei  Brădești  să  efectueze
operațiuni în Registrul electoral, desemnate prin Dispoziția Primarului comunei Brădești  nr.
105/2019, d-na Besenyei-Molnár Andrea-Beáta secretarul general al comunei și d-na Sándor
Margit, referent,  vor asigura executarea prevederilor prezentei dispoziții.

Art. 4.  Prezenta dispoziție se comunică persoanelor prevăzute la  art. 3,  Prefectului
județului  Harghita,  în  vederea  exercitării  controlului  de  legalitate,  precum  și  Autorității
Electorale Permanente.

Art.  5. Cu aducere la îndeplinire  a prezentei  dispoziții  vor fi  însărcinate secretarul
general, respectiv primarul comunei Brădești.

Brădești, 05 martie 2020

      PRIMAR
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Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești
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