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DISPOZIŢIE 

privind desemnarea personalului auxiliar ce va participa la realizarea operațiunilor 

legate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 

 

 

       Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi-Nicolae Râjnoveanu, 

                    Având în vedere : 

           - prevederile Legii nr. 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 393/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora, 

           - prevederile art. 4, art. 5, art. 7, art. 14 din H.G.R nr. 578/22.07.2020 privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 ; 

-prevederile art. 4 din H.G.R. nr. 577/22.07.2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare 

bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, 

-circulara nr. 5345/5.08.2020 a Instituției Prefectului-județul Călărași referitoare la desemnare 

informaticieni  pe lângă biroul electoral de circumscripție comunală la alegerile locale din anul 2020, 

                    În temeiul art. 155 alin.(1) lit.a), art. 156 alin.(1),art. 196 alin. (1) lit.b) din  O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

     Art.1. La data constituirii biroului de circumscripție comunală nr. 41 comuna Roseți, județul Călărași 

pentru alegerile locale ce se vor desfășura în anul 2020, se desemnează persoanele ce vor face parte din 

personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție comunală  Roseți, personal ce va 

participa la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice 

locale din  anul 2020, după cum urmează: 

-Lavinia TĂNASE  – secretarul general al comunei Roseți, legitimată cu CI, seria KL, nr. 415081; 

-Georgeta APOSTOL–inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți, 

legitimată cu CI, seria KL, nr.319615,  

-Laura-Mădălina STOICA TĂNASE, legitimată cu CI, seria KL, nr.618873,  

-Alexandru STOICA-persoană desemnată ca informatician pe lângă biroul electoral de circumscripție 

comunală Roseți, condiționat de obținerea avizului Serviciului de Telecomunicații Speciale, legitimat cu 

CI, seria KL nr. 528838. 

    Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează persoanele 

desemnate la art. 1 din prezenta. 

   Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor vizate, Instituției Prefectului-

județul Călărași precum și altor instituții/autorități interesate. 

 

           Primarul Comunei Roseţi                                                          Contrasemnează, 

               Nicolae RÂJNOVEANU                                                                      Secretar general , 

         Lavinia TĂNASE 

                              

Nr.185  

Emisă la Roseți 

Astăzi,6.08.2020 

 


