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Ro ANlrn
JUDETUL CARA -SEVERIN

COMUNA EHADICA

privind desemnarea persoanei cu atribufii de informatician in cadrul
personalului tehnic auxiliar in cadrul Biroului Electoral de Circumscripfie

comunali n r.5l Mehadica

Primarul comunei Mehadica - tlrechiatu Ion, ales in data de 5 iunie 2016:
AvAnd in vedere:
- adresa nr.2835111.08.2020 prin care s-a comunicat InstituJiei Prefectului Judetului Carap-

Severin propunerea pentru persoana ce va indeplinii atribu{ii de informatician;
- adresa Instituliei Prefectului nr. 1117151115.09.2020 privind comunicarea adresei nr.

44100412020 a Direc{iei Jude{ene de Telecomunica{ii Speciale CaraE-Severin ca urrnare a acordarii
avizului persoanelor propuse ca informaticieni, in cadrul personalului tehnic auxiliar al biroului
electoral de circumscrip{ie;

- referatul de specialitate intocmit de secretalul general al comunei Mehadica;
in conformitate cu dispozi(iile:

- art. 110alin. (11)din Legea nr. 20812015 privind alegerea Senatului Ei a Camerei
Deputafilor, precum gi pentru organizarea qi funclionarea Autoritatii Electorale Permanente.
cu modificarile qi completdrile ulterioare;

- art.5 din H.G. nr. 57812020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii gi desfdEurarii
in bune condilii a alegerilor locale din anul 2020:

- Legea 13512020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritdlile administraliei publice
locale din anul 2020, precum gi a unor m[suri pentru buna organizare qi desfrgurare a
acestora;

- att. 4 alin' (1) din H.G. nr. 57712020 privind stabilirea mdsurilor tehnice neoesare bunei
organizdri qi desfdgur-dri a alegerilor locale din anul 2020;

- Ordinului Prefectului judelului Calag-Severin nr,240129.07.2020 pr-ivind numerotarea
circumscripfiilor electorale din iudelul Caras-Severin pentru u1.g...u autoritdlilor
administra{iei publice locale din anul 2020:

intemeitrl art. 155, alin. (1), lit. a) gi alin. (2). iit. b) precum gi ale art. 196, alin (1), lit. b)
din Ordonanla de UrgenJa a Guvemului cu nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile
gi completari le ulterioare,

DISPTJN

Art. l' - Se desemneazd numitul DRAGHICI DANIEL, ca informatician in cadrul
personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriplie Comunald nr. 51 Mehaclica.
.i udetul Caraq-Severi n.

Art.Z. Prezenta dispozifie poate fi aracatd. potrivit prevederilor Legii Contenciosului
Administrativ nr. 55412004, cu n-rodificflrile gi compietdrile ulterioare.
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REFERAT

privind desemnarea persoanei cu atribu(ii de informatician in cadrul
personalului tehnic auxiliar in cadrul Biroului Electoral de Circumscrip{ie

comunali nr.5lMehadica

AvAnd in vedere:
- adresa nr. 2835111.08.2020 prin care s-a comunicat Institufiei Frefectului Judefului Carag-

Severin propunerea pentru persoana ce va indeplinii atribuJii de informatician;
- adresa Instituliei Prefectului nr. 1117157115.09.2020 privind comunicarea adresei nr,

44100412020 a Direcliei Judefene de Telecomunicalii Speciale Caiaq-Severin ca urmare a acorddrii
avizului persoanelor propuse ca informaticieni, in cadiul personalului tehnic auxiliar al biroului
electoral de circumscripJie;

- - art. ll0alin' (Il)din Legea nr.20812015 privind alegerea Senatului si a Camerei
Deputafilor, precum gi pentru organizarea Ei funclionarea Autorit[lii Electorale permanente,
cu modificnrile qi completdrile ulterioare ,,Autoritdlile publice centrale ;i locale implicate,
potrivit legii, in o nizarea alegerilor sprijind implementarea ;i buna funclionare a
Sistemului informatic de monitorizare a prezen{ei la vot ;i de prevenire a votului ilegal cu
personal propriu, denumit in continuare i rmaticieni.,'
- art' 5 din H.G. nr. 57812020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii Ei

desfbgurdrii in bune condilii a alegerilor locale din anul 2020,
- Ordinului Prefectului judefului CaraE-Severin nr.240129.07.2020 privind numerotarea

circumscripliilor electorale din judelul Caraq-Severin pentru alegerea autoriialilor administraliei
publice locale din anul 2020;

in temeiul art. 196 alin. 1l) lit. b) din OUG 5712019 privind Codul administrativ:
- vd rog sd emiteli o dispozijie privind desemnarea numitului DRAGHICI DANIEL, persoana

ce va indeplinii atribulii de informatician in cadrul personalului tehnic auxiliar al biroului
electoral de circumscriplie nr. 51 al comunei Mehadica, ca urmare a primirii avizului STS.

Secretar general al comunei,


