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         Privind: desemnarea personalului tehnic auxiliar care vor sprijini activitatea Biroului electoral 

al secțiilor de votare, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 

  
  

 Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere : 
 

 - Adresa nr. 13798/2020 emisa de Institutia Prefectului judetul Vrancea, inregistrata sub nr. 

7430/06.11.2020 la Primaria Ruginesti; 

- Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru 

organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2^1 alin. (2) și alin. (6)  din H.G. nr.754/2020 privind stabilirea masurilor tehnice necesare 

bunei organizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; 

 - H.G. nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii in 

bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020; 

 
           

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. b), art. 240 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a din O.U.G nr. 

57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite urmatoarea 

 
D I S P U N E: 

     Art. 1. Pentru spr  

ijinirea activităţii Birourilor electorale ale secțiilor de votare din comuna Rugnesti, în vederea 

organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, care vor avea loc pe 

data de 6 decembrie, se desemnează personalul tehnic auxiliar, în următoarea componenţă:  

1. Secția nr. 266 –Macovei Maricica-Camelia, cnp
 

2.   Secția nr. 267 – Macovei Andreea-Alina cnp – 

3.   Secția nr. 268  – Sandu Mădălina, cnp – 

4.   Secția nr. 269 – Drug Dănuța, cnp - 

5.   Secția nr. 270 –Bejan Maricica, cnp – 

         Art. 2 Personalul tehnic auxiliar constituit conform prevederilor articolului nr. 1 din prezenta 

dispoziţie, îşi va desfăşura activitatea în condiţiile legii, în ziua de 6 decembrie 2020, ziua alegerilor pentru 



Senat și Camera Deputaților, având ca atribuții distribuirea a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane 

acreditate, delegat acreditat şi alegător care se prezintă la secţia de votare. 

  Art. 3. Prezenta dispozitie va fi comunicată persoanelor menționate la art. 1, Instituției Prefectului 

– judetul Vrancea, Primarului comunei Ruginești și va fi afisată la sediul unității pentru aducere la cunostinta 

publica, conform art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

               Primar,                             Avizat pentru legalitate, 
          AVRAM ION                                                                 Secretar general 
                          TĂNASE NICOLETA 

 

 


