
ROMANIA
]UDETUL NEAMT

PRI N/ARUL CON/U NEI TASCA

DISPOZITIA
nr 103dn20.11.2020

ptivind desemnarea personalului tehnic auxiliatpe l6nga bircurile electorale ale secliilot de votate din
comunaTagca, in vederea oryaniziitii fi des fdfurdrii alegerilor penlru Senat giCamerc Deputalilordin

anul 2020

Analizand temeiurile JUridice, respectiv:

a) art. ll, pct.3 din H.G. nr.915/2020 prlvind suplimentarea bu8etului Ministerului Afacerilor
lnterne din Fondul de rezerv; bugetard la dispozilia Guvernului, prevEzut in butetul de stat pe

anul 2020, precum ii pentru modlficarea 5i completarea unor acte normative in domeniul
aleSerilcl pentru Senat ti Camera Depulalilor din anul 2020;

b)art. 3lit.,,f" din HotErerea Guvernului nt.755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare
preg;trrii, organiz5rii Si desfSgur;ri in bune condi[ii a aleterilor pentru Senat ti Camera

Deputa!lor din anul 2020, (u modific;rile 5i complet;rile ulterioare;

c) Hofiterii fi.96712020 privind prelungirea stErii de alert5 pe teritoriul RomAniei incepand cu

data de'14 norembne 2020, precum $i stabilrrea m5surilor care se aplicE pe durata acesteia
pentru prevenirea 5i combaterea efectelor pandemiei de COVIO-19;

d) Ordinul lvlinisterului 
"Sin;t5lii 

Si Minisferului Afacerilor lnterne nr 2OO9/165/2020 privind

stabilirea unor ftSsirri ti acliuni de sendtale publice ne(esar a fi respectate pentru desf;$urarea
in si8uranli a procesului electoral din lare la aleterile pentru Senat ii Camera Deputalilor dih
anul2020;

e) art. l55 alin. (1) lit. ,,a", alin. (2) lit. ,,b' din Ordonania de urgenlS a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrdtiv;

Tinand contde:

a) Adresa nr.17845/17.11.2020 inaintatS de lnstihrfia Prefecului ludefului Neaml, primitS Fi

inretistratE in cadrul instituliei noastre cu nr.7347 /1A.11 .2020;

Tn !emeiul prevederilor art 196alin.(l)lit b)dinOrdonanladeurgenfiaGuvernuluinr.5Tl2019
privind Codul administrativ, cu modificArile Fi complet;rile ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI TASCA
emite urm;toarea dispo2ilie:

Art.1. se desemneaz; personalul tehnlc auxlllar care va funcfiona pe 15n8; birourile
electorale alesecliilor de votarein vederea ortan zEr iSi desfdSuririialegerilor pentru Senat 5i

Camera Depu(atrlor din anLl 2020, dupa cum urmeaz;:

a) Pentru 5€cfia de votare nr.442 Ta$ca, comuna TaSCa, judeful Neaml:

- Doamna Andonesei lonela-6abriela - salar at; la sc Termo serv com Ta$ca;



b) Pentru Sectia de votare nr.rg3 Neagra, comuna Tatca,judelul Neaml:

- Doamna Dobos Anca- salariat5 la SC Termo Serv Com Tasca;

Art.2. Personalul desemnat potrivit art. 1 r6spunde:

(l) de amenajarea ti dotarea sediilor seqiilor de votare din comuna TaSca (cur;Ienie, iluminat,
pavoazare, dotare cu urne pentru buletinele de vot, urne speciale, cabine de vot, mobtlter),

(2) de punerea in aplicare a mEsurilor ti acliunilor de s6n6tate publica necesar a fi respedate
pentru desf5gurarea in situranlE a pro(esului electoral conform Ordrnul lvlinisterului
SEnSt5lli Sl N,llnlsterulur Afacerilor lnterne nr. 2009/166t202O:

(3) de mEsurarea temperaturll participantilor la procesul electoral, la intrarea ln sediul secltet de

(4)

votare,

de indrumarea aleg6torilor c6tre localul de vo! respectiv c6tre ietirea din sedtul sectiei de
vo(are, astfelinc6t ace$tia sE petreace un timp cat maiscurtin interiorul a(esttita;

de dezinfe4ia sediilor seclllor de votare.
Art.3, Secretarul general al comunel Talca, va comunica prezenta, lnstitlrllei prefectului

Judelul Neamf, persoanelor nominalizate la art.1 Si tuturor autoritEfilor Si persoanelor
intgf,iate,ln termenul prevazut de lege.

ArtI La data intr6rii in vigoare a prevederilor pre2entei dispozitii, se abrog; orice alte
prevederlContrare,

(s)

PRIIVARU

Dan
CONTRASEMNEA2i PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL 6ENERAL AL COMUNEI TA5CA

PROCEDU
ultenoare emiterii

RI ADI\,4INISTRATIVE OBLIGATORII,
Dispo2rllei primarului nr 1O3 / 20.11.2020

OPERATIUNI EFECTUATE

1

Semnarea dispoziliei

Comunicarea cAtre prefectul ludelului

3 Aducerea la cunoitinla publice

4 Devine oblitatorle tiproduce efecteJundiceincepend cu

Data

2

20.11 2020


