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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E

Referitor la: desemnare personal tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor
electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Săliştea, judeţul Alba

Având în vedere:  
- prevederile art. 121, alin. 1 din  Legea  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei  publice  locale,  pentru  modificarea  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1, art. 10, art. 11, alin. 1, lit. f, alin. 3, 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 organizare și desfășurare a acestora;

- prevederile art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile  art.  12,  alin.  1,  lit.  o,  art.  14,  alin.  5  din  H.G.  nr.  578/2020 privind
stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din
anul 2020;

-  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia
publică, republicată;

- prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată;
- referatul nr. 3934 din 16.09.2020 al secretarului general al comunei,

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

P  R  I  M  A  R  U  L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta                                                 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E:

Art.  1.  Se  desemnează  personalul  tehnic  necesar  pentru  sprijinirea  activității
birourilor electorale ale secțiilor de votare de pe raza comunei Săliştea, judeţul Alba, după
cum urmează:

- Chiriluţ Marcel-Teofil – secţia de votare nr. 368 Săliştea;
- Maierescu Dorin-Simion – secţia de votare nr. 369 Mărgineni;
- Julescu Alexandra-Maria – secţia de votare nr. 370 Săliştea-Deal;
- Oana Marinela  – secţia de votare nr. 371 Tărtăria.
Art. 2. Plata personalului tehnic auxiliar se face pe baza listelor de prezenţă avizate

de primarul comunei Săliştea, judeţul Alba.
Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4.  Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general, persoanelor

nominalizate la art. 1, Biroului Electoral al Circumscripţiei nr. 63 Săliștea, birourilor electorale
ale secțiilor de votare de pe raza comunei Săliştea, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei
Prefectului – judeţul Alba.
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       Jr.  Stănilă Aurel-Emil                      Contrasemnează pentru
legalitate,

    SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

Săliștea, 16.09.2020
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