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DISPOZIŢIA nr. 127/16.11.2021 
privind actualizarea delimitărilor secției de votare nr. 314 Mihalț, cod unic 1-314                

din comuna Mihalț 
 
 
 Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
 
 Având în vedere: 
- prevederile art. 20 – 22 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului şi Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  
- prevederile Hotărârii nr. 19/2017 a Autorităţii Electorale Permanente, pentru aprobarea 

Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii 
sediilor acestora; 

- avizul conform nr. 20764/12.11.2021 al Autorităţii Electorale Permanente, 
- nota justificativă nr. 5950 din 04.11.2021, prin care se propune solicitarea avizului conform al 

Autorităţii Electorale Permanente pentru actualizarea delimitărilor secţiilor de votare din 
comuna Mihalț, având în vedere că s-a emis un act de identitate care cuprinde o adresă de 
domiciliu nouă; 

 În temeiul art. 156 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

D I S P U N E 
 
           Art.1. Se aprobă actualizarea delimitării secţiilor de votare pentru comuna Mihalț, după 
cum urmează: 

 La Secţia de votare nr. 314 Mihalț, cod unic 1-314, cu sediul la Școala Gimnazială Ion 
Breazu Mihalț, situată în comuna Mihalț, sat Mihalț, nr. 341, județul Alba, se introduce 
delimitarea nouă: nr. 0, bloc 2 (doar numărul precizat). 

 
           Art. 2. Fișa tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale 
acestora, numere administrative ori imobile distincte este cuprinsă în Anexa nr. 1 B)- Fişă 

tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din localităţi componente şi/sau sate 

aparţinătoare (la municipii şi oraşe), respectiv sate (la comune), care face parte integrantă din 
prezenta Dispoziție. 
 
           Art. 3. Prezenta Dispoziție se comunică: 
- Instituției Prefectului – Județul Alba; 
- Biroului Județean Alba al Autorității Electorale Permanente;  
- Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor Teiuș. 
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