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D I S P O Z I Ţ I E 
Privind desemnarea personalului  tehnic auxiliar pentru sprijinirea  

activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru alegerile 
parlamentare din data de 06 decembrie 2020, privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

Primarul comunei Bozioru , judetul Buzău ; 
Având in vedere : 

v Prevederile art.10 din lit. h) din Hotărârea Guvernului 
nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări  şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările; 

v Prevederile art.3 lit. f1  din Hotărârea de Guvern nr.755/2020, 
privind stabilirea  cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi 
desfăşurării în bune condiţii a a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul  2020; 

v Referatul   nr.3179/din 19 noiembrie 2020, întocmit de 
secretarul general al comunei Bozioru; 

v Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 
 

În temeiul:  art. 196 , alin. (1) , lit. “b”, coroborat cu art.197, alin.  din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ, 

D I S P U N E : 
 

Art.1. (1) Se desemnează personalul tehnic auxiliar pentru 
sprijinirea activităţii  Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.163 - 
Bozioru, în următoarea componenţă: 

o ANDREI FLORENTIN-IRINEL;  
          (2) Se desemnează personalul tehnic  pentru sprijinirea 

activităţii  Biroului Electoral al Secţiei de Votare nr.164 - Fişici, în 
următoarea componenţă: 

o JAPIE ANA MARIA; 
   Art.2. Aparatul tehnic auxiliar prevăzut la art.1 va asigura va avea 

următoarele atribuţii: 
a) distribuirea măştilor/mănuşilor de protecţie  către alegători, 

membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de 
calculator, persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, 
personalul de pază şi  informaticienii, astfel: 



     1. - fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare şi 
operator de calculator beneficiază, de regulă, de câte 5 măşti de 
protecţie şi 5 perechi de mănusi. 

2. – câte o mască de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegat 
acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare.  

b) asigură măsurarearea temperaturii tuturor participanţilor la 
procesul electoral; 

c) accesul în localul de vot se va face eşalonat, astfel încât în sala 
unde se votează să nu fie prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 3 
alegători şi să se respecte distanţarea de minim 1,5 metri între 
persoane; 

d) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire  unice, ce vor facilita 
menținerea distanței fizice de minimum 1,5 metri între participanți la 
procesul electoral; 

e) asigură amplasarea în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a 
flacoanelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool, pentru mâini, 
marcate corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca 
măştile şi mănuşile  folosite (alegătorii sunt obligaţi să îşi 
dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul 
de vot şi la ieşirea din acestea); 

f) dotarea cu produse de igienă  a grupurilor sanitare. 
   Art.3.	 	 Prezenta dispoziţie  poate fi contestată potrivit prevederilor 

Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

  Art.4. Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 
art. 197 , alin.   (1,4)  și ale art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ :  

-  Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău ;  
-  Primarului comunei Bozioru , judeţul Buzău ;  
-  Persoanelor nominalizate la art.1 ;  
- Afișare/publică pe pagina de internet a instituției 
www.comunabozioru.ro 

 
Bozioru - Buzău  
Nr.136/20.11.2020  
 
 
    P R I M A R, 
GRIGORE Valentin                              CONTRASEMNEAZĂ ,                                                                                                    

SECRETAR General comună ,  
                                              OPREA Mirela 

………………………… 
                                                                                           ………………         
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REFERAT DE APROBARE 

 
Având in vedere : 

v Prevederile art.10 din lit. h) din Hotărârea Guvernului 
nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări  şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările; 

v Prevederile art.3 lit. f1  din Hotărârea de Guvern nr.755/2020, 
privind stabilirea  cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi 
desfăşurării în bune condiţii a a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul  2020; 

v Referatul   nr.3179/din 19 noiembrie 2020, întocmit de 
secretarul general al comunei Bozioru; 

v Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 

      Potrivit art. 10 lit. h) din Hotărârea nr.754/2020/2020, la alegerile 
parlamentare din data de 06 decembrie 2020, primarii pot asigura 
personal tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare. 
      Ţinând cond de prevederile de mai sus, 
 

PROPUN: 
   Emiterea unei dispoziţii privind desemnarea personalului  tehnic  
auxiliar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de 
votare pentru alegerile parlamentare din data de 06 decembrie 2020, 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în următoarea componenţă: 
   I.  - Pentru  Secţia de Votare nr.163 - Bozioru:  

o ANDREI FLORENTIN-IRINEL; 
   II.  - Pentru  Secţia de Votare nr.164 - Fişici:  

o JAPIE ANA MARIA; 
 

                               Secretar  general comună:  
                                     OPREA Mirela  
                                         
                                   ………………………… 


