
 
R O M Â N I A 

 JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNATESTI 

PRIMAR 

 

 
DISPOZIȚIA 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea 
activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. 
Cernătesti, judetul Buzău, pentru Alegerile Autoritatilor Administratiei 

Publice Locale din anul 2020 
 

Primarul comunei Cernătesti, judetul Cernătesti, 

Având   în vedere: 

- Referatul nr. 3289/24.09.2020 întocmit de catre Compartimentul 
Resurse  

umane, salarizare, registratură si relatii  publice, monitorizare proceduri  
administrative, privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru 

sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza 
U.A.T. Cernătesti, judetul Buzău, pentru Alegerile Autoritatilor 
Administratiei Publice Locale din anul 2020; 

 Tinand cont de prevederile: 
- art. 3 din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea masurilor tehnice 

necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din anul 2020; 
- art. 81 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice 

locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- art. 10, art. 11alin. (1) lit. f)  si alin. (3) din Legea nr. 135/2020 
privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 

locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna organizare si 
desfasurare a acestora; 

- Anexa nr. 2 – Masuri pentru asigurarea rezilientei comunitatilor, la 

H.G. nr. 782/14.09.2020 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;  

- Hotararea BEC nr. 81/2020 privind aplicarea unitara a unor 

prevederi legale in materia exercitarii dreptului de vot la alegerile pentru 
autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, republicata; 

- art. 14 alin. (5) si art. 12 alin. (1) lit. o) din HG 578/2020 privind 

stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării  în bune condiţii a alegerilor 

locale din anul 2020;   
În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și ale art 

196 alin. (1) lit. b), art. 197, art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 



DISPUN: 

 Art.1. Se desemnează ca personal tehnic auxiliar pentru sprijinirea 
activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. 
Cernătesti, judetul Buzău, pentru Alegerile Autoritatilor Administratiei 

Publice Locale din data de 27 Septembrie 2020, 
 următoarele persoane: 

 

 
 

 

 

 
Art.2. Atributiile pesonalului tehnic indicat la articolul precedent sunt 

următoarele: 
- Asigură preluarea si predarea catre presedintii birourilor electorale 

ale sectiilor de votare a măstilor de protectie ce vor fi utilizate de catre 

participantii la procesul electoral.  
- Asigură preluarea si predarea către presedintii birourilor electorale 

ale sectiilor de votare a materialelor dezinfectante pentru sediile sectiilor de 

votare. 
- Asigură predarea materialelor de protectie sanitară neutilizate catre 

institutiile prefectului după încheierea procesului electoral. 
- Se îngrijesc de depozitarea măstilor de protectie, a materialelor 

dezinfectante si a materialelor necesare desfasurarii procesului electoral. 

- Asigură distribuirea măstilor de protectie catre participantii la 
procesul electoral. 

- Indepartează materialele de propaganda electorală de orice tip din si 
de pe cladirea sediului sectiei de votare la solicitarea presedintelui biroului 
electoral al sectiei de votare în cel mult 2 ore de la comunicare; 

NUME SI 

PRENUME 

CNP NR. SECTIE 

DE VOTARE 

ADRESA SECȚIEI DE 

VOTARE 

Tudor Florentina 
 

 
Serban Dida 

2810711100212 
 

 
2880828101517 

194 

Cernătești 

Grădinița cu program 
normal din satul 

Cernătești cuprinde 
alegătorii din satul 
Cernătești 

Ilie Sandu 
 
 

Sandu Elena 
Petronela 

1770703100033 
 
 

2930908100144 

195 
Zărneștii 
de Slănic 

Căminul Cultural din 
satul Zărneștii de Slănic 
cuprinde alegătorii din 
satele Zărneștii de Slănic, 
Vlădeni și Căldărușa 

Matei Georgel 
 

Durlea Florin 

1930909100137 
 

1770605100055 
196 Aldeni   

Căminul Cultural din 
satul Aldeni cuprinde 
alegătorii din  satele 
Aldeni și Manasia 

Radu Clement 
 

Sandu Mihai 
Aurel 

1780905100097 
 

1870602101514 
197 Fulga 

Școala Primară din satul 
Fulga cuprinde alegătorii 
din satele Fulga și Băești 

user
Rectangle



- Îndrumarea alegătorilor către localul de vot, respectiv ieșirea din 

sediul secției de votare, astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt 
în interiorul acestia; 

- Primirea termometrului non contact, de la primar si măsurarea 
temperaturii  tuturor participanților la procesul de votare la intrarea în sectia 
de votare; 

 - Măsurarea temperaturii - Triajul epidemiologic nu implică 
înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă in: 
 

 a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura 
inregistrată nu trebuie să depăşească 37,3 0 C), la care se poate adăuga 

marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului; 
 b) în cazul în care temperatură inregistrată depăşeşte 37,3 0 C, se 
recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute 

de repaus; 
- Împreună cu personalul de pază va asigura respectarea regulilor de 

protecție individuală, de distanțare fizică, de igienă și de acces în sediul 
secției de votare a participanților la procesul electoral; 

- Indeplineste alte atributii specifice dispuse de catre primar sau 

presedintele biroului electoral al sectiei de votare. 
           Art.3. Prezenta dispozitie se comunică prin intermediul secretarului 
general al comunei Cernătești, în termenul prevăzut de lege, Instituției 

Prefectului Județului Buzău, persoanelor nominalizate la art. 1, BECC nr. 23 
Cernatesti si Presedintii birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
                        

                  PRIMAR, 
              Petrache Mărzea                                    Contrasemneazăpentru legalitate,  
             Secretarul general al comunei Cernătesti 
                                                                                     Dumitrascu Doru-Vasile 
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