
 

 

D I S P O Z IȚIE 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în vederea participării la executarea 

operaţiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 25 Bărcănești  

 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

b) art. 121 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările și 

completările ulterioare; 

c) Hotărârii de Guvern 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; 

d) art. 4 alin.(1) și alin. (7) din Hotărârea de Guvern nr. 577/2020, privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

e) art. 4 alin. (1), alin. (2), lit. a) din Hotărârea de Guvern nr. 578/2020, privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a  alegerilor locale din anul 2020; 

  luând act de referatul întocmit de către  doamna Nicoleta Savu, secretar general comună, 

înreg sub nr. 17.608/07.08.2020 prin care se propune emiterea unei dispoziții pentru desemnarea 

personalului tehnic auxiliar în vederea participării la executarea operaţiunilor generate de 

activitatea Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 25 Bărcănești; 

 

ținând cont de: 

-Ordinul nr. 264/24.07.2020 emis de Prefectul judeţului Prahova privind numerotarea 

circumscripţiilor electorale din judeţul Prahova; 

-Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2/3.08.2020, privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, 

În temeiul prevederilor  art.155 și art. 196 alin.(1) lit b) din  OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,  

 

Primarul comunei Bărcănești, judetul Prahova emite prezenta dispozitie: 

 

 

Art.1.- (1) În vederea pregătirii, organizării şi efectuării operaţiunilor generate de 

activitatea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 25  Bărcănești, se desemnează ca personal 

tehnic auxiliar pentru întreaga perioadă de funcţionare a Biroului d-na  Nicoleta Savu , secretar 

general al comunei Bărcănești  . 

 (2) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale, personalul tehnic auxiliar se subordonează Biroului Electoral al Circumscripţiei nr.25 

Bărcănești  a cărui activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu. 

 

   Art.2.-Personalul tehnic auxiliar desemnat începe activitatea la data de 7 august 2020 și 

îndeplinește următoarele atribuții: 

a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral; 

b) asigură înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului 

electoral; 
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c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, hotărârilor și a oricăror alte acte emise de 

birourile electorale; 

d) elaborează proiecte de hotărâri și puncte de vedere la solicitarea biroului electoral; 

e) asigură relația cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes 

public, conform legislației aplicabile; 

f) efectuează operațiunile materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum și 

operațiunile materiale de predare-primire a materialelor electorale; 

g) întocmește și certifică listele de prezență prevăzute de art. 14 alin. (1) și (3) din Hotărârea 

Guvernului nr. 578/2020, privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor locale din anul 2020; 

h) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute în legislația electorală sau dispuse de biroul electoral, 

necesare îndeplinirii atribuțiilor acestuia. 

 
Art. 3.- Prezenta dispoziție se comunică de secretarul general al comunei :președintelui 

Biroului Electoral de Circumscripție nr.25 Bărcănești, persoanelor desemnate la art. 1 și Instituției 

Prefectului Județului Prahova, în termenele prevăzute de lege. 

 

 
 
 
 

                                                           PRIMAR, 

                                                                    Valeriu Lupu 

                                                                                                                        Contrasemnează:    

                                                                                                                 Secretar general al comunei,              

                                                                                                                                      Nicoleta Savu 

Bărcăneşti,  07.08.2020 
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