
 

D I S P O Z I Ț I E 

privind aprobarea Comisiei de votare în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova 

  

            Având în vedere prevederile: 

-Art.221 alin.1 și 2 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

-Dispoziția nr.1 din 06.01.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea procesului 

de vot în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Bărcănești; 

            Văzând Referatul nr.540 din 13.01.2021 al Compartimentului Resurse umane privind 

aprobarea Comisiei de votare în vederea alegerii reprezentanților salariaților din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova; 

            În temeiul art. 155 şi art. 196, alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările şi completările ulterioare , 

 

Primarul comunei Bărcănești, judetul Prahova emite prezenta dispozitie: 

 

       Art.1.- Se aprobă data de 19.01.2021, data  desfășurarii alegerilor reprezentanților salariaților 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova, conform 

Calendarului de organizare și desfășurare a procesului de votare pentru alegerea reprezentanților 

salariaților din cadrul Primăriei comunei Bărcănești, prevăzut în anexa care constituie  parte  

integrantă a prezentei dispoziții . 

         Art.2.(1) Se constituie  Comisia de votare în vederea alegerii reprezentanților salariaților 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, județul Prahova 

(Comisie),   în următoarea componență: 

1.Președinte: Savu Nicoleta, secretar general al comunei; 

2.Membri:-Biton Maria-Afrodita, consilier achiziții publice,Compartiment Achiziții publice;  

                  -Dinu Nicolae-Ovidiu, inspector Serviciul Financiar Contabil 

Secretar comisie  : Oprea Mariana, inspector ,Compartiment RU (fără drept de vot). 

(2)Comisia  va funcționa ca organism imparțial, responsabil cu organizarea și desfășurarea 

procedurilor de alegeri a reprezentanților salariaților și își va desfășura activitatea în ziua votării la 

sediul Primăriei comunei Bărcănești și va avea următoarele atribuții: 

(a)Informarea personalului cu privire la procedura de alegere a reprezentaților  salariaților și la 

modalitatea de depunere a candidaturilor prin afișare la sediul Primăriei comunei Bărcănești, 

str.Crinilor nr.108; 

(b)Mobilizarea salariaților cu drept de vot; 

(c)Centralizarea propunerilor de candidaturi ; 

(d)Pregătirea listelor pentru vot și consemnarea în acestea a participării la vot a salariaților (cu 

drept de vot) pe baza unui act de identitate la data votării; 

(e)Centralizarea voturilor ; 

(f)Primirea și înregistrarea contestațiilor; 
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(g)Validarea rezultatului alegerilor ; 

(h)Comunicarea rezultatului alegerilor Primarului . 

            Art.3.(1)Se desemnează membri supleanți ai Comisiei de votare în vederea alegerii 

reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bărcănești, 

județul Prahova : 

-Ion Mariana, referent,Compartiment Fond funciar, cadastru și agricultură, 

-Nicolae Geanina –Alina , consilier achiziții publice,Compartiment Achiziții publice. 

(2)Membrii supleanți nominalizați în comisie vor prelua atribuțiile membrilor de comisie doar în 

momentul în care aceștia se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor specifice. 

            Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Prahova-Secţia 

Contencios Admnistrativ şi Fiscal,în condiţiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului Administrativ , 

cu modificările și completările ulterioare 

            Art.5. Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  duse  la  îndeplinire  de persoanele 

nominalizate la art.2(1) și  vor  fi  transmise  persoanelor  și  instituțiilor  interesate  de  secretarul 

unității administrativ-teritoriale. 

 

                                                           PRIMAR, 

        Gheorghe Dima 

                                                                                   Contrasemnează:    

                                                                                                     Secretar general al comunei,              
                                                                                                            Nicoleta Savu 

Bărcăneşti, 13.01.2021 

      Nr.03 

8 exp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   

                                                                                                                              Anexa nr. la Dispoziția 

                                                                                                                              nr. 3 din 13.01.2021  

 

Calendarul de organizare și desfășurare a procesului de votare pentru alegerea reprezentanților 

salariaților din cadrul Primăriei comunei Bărcănești, din data de 19.01.2021 

 

1.Emiterea dispoziției de numire a componenței comisiei pentru alegeri : 13.01.2021 

2.Depunerea candidaturilor pentru mandatele de reprezentanți ai salariaților la Compartimentul Resurse 

umane : 14.01.2021-15.01.2021 

3.Centralizarea și verificarea candidaților : 18.01.2021 

4.Alegerea reprezentanților salariaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bărcănești, județul Prahova : 19.01.2021, ora 15,40 

5.Centralizarea voturilor și afișarea rezultatului alegerilor: 19.01.2021, ora 16.30 

5.Primirea și înregistrarea contestațiilor : maxim 24 de ore de la data anunțării rezultatului votului. 

 

6.Validarea rezultatului alegerilor și comunicarea către Primar :  21.01.2021 . 
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