ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

Nr. 95 din 22 septembrie 2020
privind modificarea componenței personalului tehnic auxiliar de pe
lângă Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 62 Tulgheş
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
Art. 106 alin. (1) și (3), art. 154 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ;
Circulara emisă de Instituția Prefectului a Județului Harghita sub nr. 11751 din
07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe lângă BECL
necesar pentru sprijinirea activității biroului electoral de circumscripție, precum și a
birourilor electorale ale secțiilor de votare.
În temeiul:
- art. 119 și art. 120 alin (1) din Constituția României, modificată și completată prin
Legea de revizuire a Constituției nr. 429/2003;
- art. 121 alin. (1) și alin. (22) 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;
- art. 6 alin. (1), art. 10, art. 11 alin. (1) lit. g) și alin. (7) și (8) din legea nr. 135/2020
privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din
anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
acestora;
- art. 4 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei
organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;
- art. 4 alin. (1) și (2) lit.a) din HG nr. 578/ 2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020;
- art. 17 din Anexa la HG nr. 576 / 2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;
- art. 4 și art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul adminstrativ:

Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013,
Analizând prevederile art. 155 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.b) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1.- În vederea organizării și desfășurării în cele mai bune condiții a
activității Biroului Electoral de Circumscripție nr. 62 Tulgheș, organizat pentru
desfășurarea alegerilor locale din 27 septembrie 2020, personalul tehnic auxiliar
nominalizat prin Dispoziția nr. 74 din 07.08.2020 se completează, după cum
urmează:
1. Salamon Beata – inspector superior
2. Moldovan Simona – muncitor necalificat
Art.2. - Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor din prezentul act
administrativ se încredinţează dl. Zaharia Constantin – secretar general UAT
Comuna Tulgheş şi dna. Peter Elisabeta, referent superior .
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita, președintelui BEC nr. 62 Tulgheș, compartimentului financiar contabil taxe
și impozite și persoanelor desemnate.
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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