ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA DAIA ROMÂNĂ
PRIMAR
Cod 517270, Comuna DAIA ROMÂNĂ, localitatea DAIA ROMÂNĂ, str. Principală, nr. 326,
tel/fax. 0258763101, E-mail daiaprimaria@yahoo.com Web: www.primariadaiaromana.ro

D I S P O Z I Ţ I E
nr. 95 din 17.11.2020
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:
- Adresa nr. 16107/16.11.2020 (Circulara nr. 14 - ALEGERI PARLAMENTARE
2020 emisă de Instituția Prefectului –județul Alba privind desemnarea personalului tehnic
auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.
- Referatul cu nr. 3723 /17.11.2020 ,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 Parlamentare, pe lângă birourile secțiilor de votare nr. 243 și 244 Daia
Română;.
În baza prevederilor:
a)art. 62 din Constituția României ,modificată și completată prin Legea de revizuire
a Constituției nr. 429/2003;
b) H.G. nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera
Deputaților din anul 2020;
c) art. 109 alin. (1) ind. 1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților precum și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu
modificări și completări ulterioare;
d) art.10 lit. „h” din H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare
bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
anul 2020, modificată;
e) art. IV alin. (3) din Legea nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor
acte normative în materie electorală;
f) pct. III și VI din Anexa la Ordinul comun al Ministerului Sanatatii și Ministerului
Afacerilor Interne nr. 1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de
sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a
procesului electoral;
g) art. 4 litera b) și art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
h) art.4 și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ;
i) art. 4 litera b) și art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică;
j) art.4 și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
În baza dispozițiilor art. 106 alin.(1), (3) , art. 155 alin.(2) litera b) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul 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, la alegerile pentru Senat și
Camera Deputaților din nul 2020, se nominalizează persoanele care să îndeplinească
atribuțiile personalului tehnic auxiliar ,astfel:
La secția de votare nr. 243 se nominalizează dnul TRIFAN SORIN –
adresa de e-mai: daiaprimaria@yahoo.com, nr. telefon - 0786396808;
2.
La secția de votare nr. 244 se nominalizează dnul DAMIAN IACOB adresa de e-mai: daiaprimaria@yahoo.com, nr. telefon - 0769682893;
1.

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi comunicată:






Instituţiei Prefectului – judeţul alba;
Primarului comunei Daia Română;
Biroului electoral secțiile de votare NR. 243 Daia Română;
Biroului electoral secțiile de votare NR. 244 Daia Română;
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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