
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul secțiilor de votare nr. 178-181 

organizate în cadrul Circumscripție Electorale nr. 12 din Comuna Bicazu Ardelean  

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. 10, art. 11 alin. (1) lit. f) și alin. (3) 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 pct. 10 din 

Anexa nr. 2 – Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor din H.G. nr. 782/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum 

şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne 

nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral, precum și art. 12 alin. (1) lit. o) 

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

condiţii a alegerilor locale din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Urmare a desemnării președinților și locțiitorilor secțiilor de votare care se organizează pe 

raza comunei Bicazu Ardelean pentru procesul electoral din data de 27.09.2020; 

Luând în considerare referatul nr. 7472 din 22.09.2020 al asistentului medical comunitar 

adresa nr. 12039 din 07.08.2020 a Instituției Prefectului a Județului Neamț, înregistrată la din care 

reiese obligatia asigurării personalului tehnic auxiliar pentru sectiile de votare din circumscripția 

electorală nr. 12 Bicazu Ardelean, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite în sarcina 

personalului tehnic prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne 

nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din data de 27.09.2020, în 

concordanță cu sarcinile și dispozițiile date de către președintele biroului electoral al secției de 

votare sau a locțiitorului, în lipsa președintelui; 

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 birourilor electorale ale 

secțiilor de votare nr. 178-181 organizate în cadrul Circumscripție Electorale nr. 12 din Comuna 

Bicazu Ardelean, următoarele persoane: 

            a) Secția de votare nr. 178 -  Scoala Gimnazială Nr. 1 Bicazu Ardelean: 

- Mură Ioana Gabriela, domiciliată în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț; 

- Ţepeş Dan, domiciliat în Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ; 

b) Secția de votare nr. 179 -  Școala Gimnazială Nr. 2 Telec:  

- Barb Doina Maria, domiciliată în sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

- Ţepeş Ghebosu Gheorghiţă Adrian, domiciliat în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamț; 



c)  Secția de votare nr. 180 -  Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Telec: 

- Suciu Alexandra, domiciliată în sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

- Caia Hoanăş Mihai, domiciliat în sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

 d) Secția de votare nr. 181 -  Școala Primară Nouă Ticoș: 

- Morariu Florentina, domiciliată în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 

județul Neamț; 

- Morariu Sabin, domiciliată în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț; 

 

(2) Persoanele desemnate la alin. (1) vor participa la activitățile de amenajare ale secțiilor 

de votare în care sunt desemnate sub coordonarea personalului tehnic al Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 12 Bicazu Ardelean, vor duce la îndeplinire atribuțiile stabilite în sarcina 

personalului tehnic prin al Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne 

nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din data de 27.09.2020, 

îndeplinind sarcinile și dispozițiile date de către președintele biroului electoral al secției de votare 

sau a locțiitorului, în lipsa președintelui. 

(3) Personalul tehnic auxiliar desemnat la alin. (1) are dreptul la o indemnizație în valoare 

de 100 de lei pe zi de activitate, pentru maxim 5 zile de activitate pe baza pontajului efectuat și 

semnat de către președintele biroului electoral al secției de votare și aprobat de primar, precum și 

la o indemnizație de protocol în valoare de 20 lei/zi de activitate, în conformitate cu prevederile 

art. 11 alin. (1) lit. f) alin. (8) și alin. (11) 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. Indemnizatiile pentru personalul tehnic auxiliar al 

sectiilor de votare se plătește de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean conform art. 11 alin. 

(3) 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. 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. 211 din 22.09.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           

 




