
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA CERNATESTI 

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E  

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de 
circumscripție comunală nr. 23 CERNĂTESTI, în vederea efectuării 
operațiunilor generate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020 
 

     Primarul comunei Cernătesti, județul  Buzău, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2633/07.08.2020 întocmit de doamna Puiu Eleonora, 

referent în cadrul compartimentului “Resurse umane, Salarizare, 

Registratura si relatii publice, Monitorizare proceduri administrative”; 

- adresa Instituției Prefectului - județul Buzău nr. 9737/28.07.2020; 

- aresa Instituției Prefectului - județul Buzău nr. 10083/03.08.2020; 
- aviz STS BUZĂU înregistrat sub nr. 43114/06.08.2020; 

- adresa Instituției Prefectului - județul Buzău nr. 10244/05.08.2020; 
- adresa Instituției Prefectului - județul Buzău nr. 10295/06.08.2020; 

- prevederile art. 121, alin 2 ^2 din  Legea  nr. 115 din 19 mai 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 privind Statutul aleșilor locali, 

cu modificările și completările ulterioare; 
-   prevederile art. 4, alin. 1 lit. (a) din Hotărârii Guvernului nr. 577/2020 

privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări  
alegerilor locale din anul 2020; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea 

programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și 
desfășurării în bune condiții alegerilor pentru autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020; 
    -   prevederile art. 4 alin.(1), alin.(2) lit. ,,a,, și art. 5 din Hotărârea  
Guvernului  nr. 578/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare 

bunei organizări și desfășurări  alegerilor locale din anul 2020; 
    -  Legea nr. 135 din 16 iulie 2020privind stabilirea datei alegerilor pentru 
autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 
    -  prevederile art. 155 alin. (1) lit. ,,a,, și ,,b,, din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

    În temeiul art. 196, alin. (1), lit. “b” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

D I S P U N E : 
 

Art. 1. Cu data de 07.08.2020 se constituie aparatul tehnic auxiliar al 
Biroului Electoral de Circumspripție Comunală nr. 23 Cernătesti, în vederea 
efectuării operațiunilor generate de desfășurarea alegerilor pentru autoritățile 



administrației publice locale din comuna Cernătesti, din anul 2020, în 

următoarea componență : 
- Dumitrascu Doru-Vasile - secretar general al comunei Cernătesti; 

- Mirica Irina   
- Puiu Eleonora  
- Vlad Laura  

- Pantazi Marcel 
Art. 2. Se desemnează doamna Tarla Madalina Denisa informatician al 

Biroului electoral de circumscripție comunală nr. 23 Cernătesti, judetul 

Buzău. 

Art. 3. Aparatul tehnic auxiliar desemnat potrivit art. 1 și art. 2  își va 

desfășura activitatea în perioada 07.08.2020 - 28.09.2020 și va beneficia de 

indemnizația și celelalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare; 

Art. 4. Secretarul general al comunei Cernătesti va comunica prezenta, 
persoanelor nominalizate la Art.1, Primarului Comunei Cernătesti, Biroului 
financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe și Instituției Prefectului – 

județul Buzău. 
 

 
 

                PRIMAR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
            Petrache Mirzea SECRETAR GENERAL 

 Dumitrascu Doru-Vasile 
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