
                                    
  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CC OO MM UU NN AA   AA DD UU NN AAŢŢ II   
                                                         PPP RRR III MMM AAA RRR     

  

 
D I S P O Z I Ț I E 

 
privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de 
votare  nr.285 și 286 constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020  
 
        Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 

        Având în vedere referatul secretarului general al comunei Adunați nr.3790/15 septembrie 2020 privind 
necesitatea desemnării personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor 
de votare constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020; 

        În baza prevederilor : 

        - art.7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului României nr.577/2020 privind stabilirea masurilor tehnice 
necesare bunei organizări si desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

        - Hotărârii Biroului Electoral Central nr.2/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020; 

        - art.10 din Legea nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice 
locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si desfășurare a acestora; 

        - Ordinul comun 1594/140/2020 al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne privind stabilirea 
unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 
procesului electoral. 

        - art.155 alin.(1) lit.a) si alin.(2) lit.b) din  Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

       În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 

                              PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziție : 

 
       Art.1 – Se desemnează personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale 
secțiilor de votare nr.285 și nr.286 constituite  pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 
2020, în următoarea componență : 
 
  - Postolache Virginia - secția de votare 285; 
             - Anca Marilena - secția de votare 285; 
             - Grosu Argentina - secția de votare 285; 
             - Negotei Elena Cătălina  secția de votare 286; 
             - Negotei Maria - secția de votare 286; 
             - Pință Crenguța - Daniela secția de votare 286; 
             - Săvulescu Elena  Miruna - secția de votare 286; 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
       Art.2 – Personalul tehnic desemnat la art.1 va duce la îndeplinire măsurile prevăzute la cap.V din Anexa la 
Ordinul comun 1594/140/2020 al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne privind stabilirea unor 
măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 
electoral. 
       Art.3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată de către secretarul general al comunei instituțiilor, autorităților 
si persoanelor interesate.  

  

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

                                                                                                                     PETRUȚA TERMENTU    

 ADUNAȚI, 15.09.2020 

 NR.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


