ROMÂNIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
- Primar-

Nr. 94 din 16 septembrie 2020

DISPOZIȚIE
privind completarea personalului tehnic auxiliar cu informatician pentru Biroul
Electoral de circumscriptie nr. 35 Eftimie Murgu
PRIMARUL COMUNEI EFTIMIE MURGU,
Având in vedere : - referatul secretarului general al U.A.T. Eftimie Murgu, inregistrat sub
nr.1335/16.09.2020 in care se evidentiaza necesitatea emiterii dispozitiei de completare a
personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de circumscriptie nr. 35 Eftimie Murgu cu
o persoana care indeplineste atributii de informatician;
În conformitate cu :
- dispozitiile art. 121 alin. (2^2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
alesilor locali, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Adresa Institutiei Prefectului - judetul Caras Severin nr. 1/17157/15.09.2020 privind avizul
din partea Directiei Judetene de Telecomunicații Speciale Caras Severin pentru persoana
propusa sa îndeplinească atribuțiile de informatician;
- prevederile art.4, alin.(1) și (2) din H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor
necesare pregatirii și desfasurarii în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020;
În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE
Art. 1. Se completeaza personalul tehnic auxiliar care participa la efectuarea
operatiunilor generate de desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale ale
Biroului Electoral de circumscriptie nr. 35 Eftimie Murgu pentru alegerile locale din anul
2020, cu domnul Ion Marius Alin, îndeplinind atributii de informatician.
Art.2. Atribuțiile personalului tehnic auxiliar desemnat conform art. 1 sunt cele
prevazute în actele normative de specialitate și hotarari ale Biroului Electoral Central.
Art. 3. Persoana prevăzută la art. 1 beneficiaza de drepturile prevazute de dispozitiile
H.G. nr. 578/2020 în baza listelor de prezenta avizate de Președintele Biroului Electoral de
circumscriptie Eftimie Murgu.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului judeţului Caraș
Severin si se va afisa la sediul primariei.
PRIMAR,
VLĂDIA MIHAI

Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Imbrescu Liviu

