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D I S P O Z I Ț I E 
Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr.15 - Adunați, 

 
         
        Primarul comunei Adunați, județul Prahova. 
        Văzând referatul nr.3321/07.08.2020, întocmit de secretarul general al comunei Adunați privind 
necesitatea desemnării personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr.15 – Adunați; 
        Având în vedere prevederile legale : 
         -  art.11 alin.1 lit. g și alin.8  din Legea nr.135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020 precum și a unor măsuri pentru buna organizare și 
desfășurare a acestora; 
         - art.1, art.3 lit.b art.4 alin.2 lit.a, art.5, art.7 alin.2 lit.b, art.14 alin.3 din Hotărârea Guvernului 
României nr.578/23.07.2020, privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune 
condiții a alegerilor locale din anul 2020;  
        - Hotărârea BEC nr.2/3.08.2020 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020; 
        În temeiul prevederilor art.155 alin.2 lit. b și ale art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziție : 
 
       Art.1.(1) Începând cu data de 07.08.2020 în vederea pregătirii, organizării și efectuării operațiunilor 
pentru desfășurarea procesului electoral privind alegerile locale din data de 27.09.2020  în comuna Adunați 
se desemnează ca personal auxiliar următoarele persoane: 
       -  d-na Termentu Petruta - secretar  general al comunei Adunați; 
       - d-na Paraschiv Ileana – Cristina – inspector compartiment taxe, impozite, financiar, contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați;  
      (2) În calitate de personal tehnic auxiliar persoanele desemnate la art.1 alin.1 vor îndeplini următoarele 
atribuții: 
      a) realizează lucrările de secretariat ale biroului electoral de circumscripție; 
      b) asigură înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului electoral 
de circumscripție; 
      c) asigură redactarea proceselor-verbale de ședință, hotărârilor și a oricăror alte acte emise de biroul  
electoral de circumscripție; 
      d) elaborează proiecte de hotărâri și puncte de vedere la solicitarea biroului electoral de circumscripție; 
      e) asigură relația cu publicul a biroului electoral de circumscripție, 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)—(7) 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 dispuse de birourile electorale, necesare îndeplinirii atribuțiilor 
acestora. 
      (3) Persoanele desemnate la art.1 vor beneficia de o indemnizație de 100 lei pe zi de activitate pe 
perioada funcționării Biroului Electoral de Circumscripție nr.15  Adunați. 
 
 
 



 
 
       (4) Plata indemnizațiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Circumscripției Electorale nr.15 - 
comuna Adunați se va face pe baza listelor de prezență, avizate de președintele Biroului Circumscripției 
Electorale nr.15 - comuna Adunați și aprobate de către prefectul județului Prahova. 
       Art.2.(1) Se desemnează doamna Milu Nicoleta – consilier achiziții publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Adunați ca personal tehnic auxiliar care va asigura funcționalitatea 
sistemelor informative utilizate în procesul electoral/alegeri locale 2020. 
       (2) Persoana desemnată la art.2 alin.1 va beneficia de o indemnizație de 100 lei pe zi de activitate 
conform prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului României nr.578/23.07.2020 privind stabilirea 
cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020. 
       Art.3 Secretarul general al  comunei Adunați va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor, instituţiilor şi 
persoanelor interesate.       
       

  P R I M A R,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 
  OCTAVIAN   NEGOTEI     SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                  PETRUȚA TERMENTU    

  ADUNAȚI, 07.08.2020 
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	- Hotărârea BEC nr.2/3.08.2020 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020;

