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D I S P O Z I Ţ I E
nr. 72 din 16.09.2020
privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângăsecțiile de votare nr. 243 și
244 Daia Română
Ec. HĂPRIAN VISARION, primarul comunei Daia Română din judeţul Alba;
Având în vedere:
-Circulara nr.8 - ALEGERI LOCALE 2020 emisă de Instituția Prefectului –județul
Alba sub nr. 11151/G/SJ/IIC14/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar
necesar pentru sprijinirea activității biroului electoral de circumscripție ,precum și ale
birourilor electorale ,ale secțiilor de votare.
-Referatul cu nr. 2724 /14.08.2020 ,întocmit de secretarul general al comunei ,prin
care se propune emiterea unei dispoziții cu privire la desemnarea personalului tehnic
auxiliar care participă la efectuarea operațiunilor generale de desfășurare a alegerilor
autorităților administrației publice locale,pe lângă Biroul Electoral al Circumscripției nr. 31
Daia Română.
În baza prevederilor:
a)art.119 și art.120 alin.(1) din Constituția României ,modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției nr. 429/2003;
b) art. 121 alin.(1)(22)din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale,pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001,precum și pentru modificarea și complementarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali,actualizată;
c) art. 6 alin.(1), art. 10, art. 11 alin.(1) lit.g) și alin(7)(8) din Legea nr. 135/2020
privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020,precum și a unor măsuri pentru buna desfășurare și organizare a
acestora;
d) art.4 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020.
e) art.4 alin.(1)(2) lit.a) din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare
pregătirii și desfășurării alegerilor locale din anul 2020;
f) art. 17 din Anexa la H.G. nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a
alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
g) art. 106 alin.(1)(3) , art. 155 alin.(2) litera b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
i) art.47 al Legii nr. 24/2000 republicată,privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
j) art. 4 litera b) și art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
k) art.4 și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) litera b) și art.154 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ,emit următoarea :

DISPOZIȚIE
Art.1. În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a
activităților secțiilor de votare nr.243 și 244 Daia Română, se nominalizează persoanele
care să îndeplinească atribuțiile personalului tehnic auxiliar ,astfel:
La secția de votare nr.243 se nominalizează dnul Cibu Gheorghe;
La secția de votare nr. 244 se nominalizează dnul Bratu Vasile.

1.
2.
3.

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:





Instituţiei Prefectului – judeţul alba;
Primarului comunei Daia Română;
Biroului electoral secțiile de votare;
Persoanelor nominalizate potrivit art. 1;
 Un exemplar la dosar și se publică pe site primăriei www.primariadaiaromana.ro

Contrasemnează
Secretar general Damian Visalon
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