ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
PRIMAR
DISPOZITIA
NT. 82 DIN 23.09.2020
privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar de pe langa Birourile Electorale
ale Sectiilor de votare din comuna Draganesti , judetul Neamt
Nechifor Ion – primarul comunei Draganesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
- Prevederile Legii 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;
- Art.10 si art.11 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 135/16.06.2020 privind stabilirea datei
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a
unor masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor;
In temeiul art.155 alin.(1) lit.a), alin.2 lit.b) si art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
D I S P U N:
Art.1. – In vederea participarii la executarea operatiunilor generate de activitatea
Birourilor Electorale ale sectiilor de votare din comuna Draganesti, judetul Neamt, se
desemneaza personal tehnic auxiliar astfel:
- Sectia de votare Nr.259 Draganesti d-nii: Gaina Toader, Gavriloaia Vasile;
- Sectia de votare Nr.260 Ortasti d-nii: Ciubotariu Constantin, Ciubotariu Tudor
- Sectia de votare Nr.261 Soimaresti: D-na Ungurenasu Niculina si Dl. Ungurenasu Iulian
Art.2.- Atributiile personalului tehnic auxiliar desemnat conform art.1 sunt cele
prevazute in actele normative .
Art.3.-(1) Persoanele prevazute la art.1 beneficiaza de drepturile prevazute de dispozitiile
art.11 alin.(1) lit.f) din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna
organizare si desfasurare a alegerilor, in baza listelor de prezenta avizate de Presedintele
Biroului Sectiei de votare si aprobate de Primarul comunei Draganesti.
(2) Persoanele prevazute la art.1 vor fi pontate max 5 zile.

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii Contenciosului
Administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5.- Prezenta dispozitie va fi comunicata , prin grija secretarului general , persoanelor
desemnate pentru ducere la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Neamt in vederea
efectuarii controlului de legalitate.
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Avizeaza pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA

