
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 12 din Comuna Bicazu Ardelean  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 121 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, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 5 

H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale din anul 2020, precum și art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 135/2020 

privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020; 

Luând în considerare adresa nr. 12039 din 07.08.2020 a Instituției Prefectului a Județului 

Neamț, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 6424 din 07.08.2020 și 

referatul de specialitate nr. 6430 din 07.08.2020 al secretarului general al comunei Bicazu 

Ardelean, cu referire ladesemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 12 - Comuna Bicazu Ardelean; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – (1) Se desemnează ca personal tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 12 din Comuna Bicazu Ardelean pe perioada existenței biroului electoral de 

circumscripție: 

a) Jolteag Gicuța – secretar general al comunei Bicazu Ardelean; 

b) Florea Gabriel – consilier în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea              

Teritoriului din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean; 

(2) Personalul tehnic auxiliar prevăzut la alin (1) va sprijini activitatea Biroului Electoral 

de Circumscripție nr. 12 - Comuna Bicazu Ardelean. 

Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica prezenta  

dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 

Nr. 177 din 07.08.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           
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