
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind rectificarea Dispozitiei Primarului nr. 243 din 18.11.2020 privind desemnarea 

personalului tehnic auxiliar –alegeri parlamentare din 6 decembrie 2020 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere prevederile art. II pct. 3 din H.G. nr. 916/2020 privind suplimentarea 

Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

în domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputatilor din anul 2020, astfel cum a fost 

modificată prin H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizari 

și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și ale art. 3 

lit. f) din H.G. nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

Luând în considerare adresa nr. 17845 din 18.11.2020 a Instituției Prefectului a Județului 

Neamț, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 9130 din 18.11.2020, cu 

referire la desemnarea personalului tehnic auxiliar de către primari pentru fiecare secție de votare 

organizată la nivelul localității, precum Dispozitia Primarului nr. 243 din 18.11.2020; 

 

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 rectifică titlul dispoziției primarului nr. 243 din 18.11.2020 în sensul că 

sintagma “desemnarea personalului tehnic auxiliar în cadrul Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. 12 din Comuna Bicazu Ardelean ” se va citi în mod corect “desemnarea 

personalului tehnic auxiliar pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020” . 

(2) Se modifică art. 1 alin. (1) din dispoziția primarului nr. 243 din 18.11.2020 și va avea 

următorul text: 

“ Se desemnează ca personal tehnic auxiliar în cadrul birourilor electorale ale secțiilor 

de votare nr. 178-181 organizate la nivelul comunei Bicazu Ardelean, următoarele persoane: 

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

Florentina, domiciliată în sat Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

b) Secția de votare nr. 179 -  Școala Gimnazială nr. 2 Telec - Petcaru Manuela 

Florentina, domiciliată în sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

c) Secția de votare nr. 180 - Grădinița cu Program Normal nr. 1 Telec - Barb Doina 

Maria, domiciliată în sat Telec, nr. 632, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț; 

d) Secția de votare nr. 181 - Școala Primară Nouă Ticoș – Handaric Ionela, domiciliată 

în sat Ticoș, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț” 

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. 255 din 04.12.2020                                                               Secretar General, Jolteag Gicuța                                                                           



 




