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DISPOZITIA Nr. 189
privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care îsi va desfasura activitatea

la Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Pădureni

Având in vedere ;
-referatul inregistrat sub nr.2960 /07.08.2020 privind necesitatea desemnării 
personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea la Biroul Electoral de 
Circumscripție Comunală Pădureni; 
- prevederile art.121 din  Legea  nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale,cu modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020,precum și a unor măsuri pentru buna organizare 
și desfășurare a acestora;

-în temeiul prevederilor art.155 alin.1 litera ,a,alin.2 litera b,art.196 alin.2 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările ulterioare;

Diaconu Temistocle primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

                                        DISPUN:
Art.1  În vederea pregătirii ,organizării și  efectuării operațiunilor 

pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral privind alegerea 
autorităților administrației publice locale, din data de 27  septembrie 2020 se 
desemnează ca personal tehnic  auxiliar, pentru sprijinirea activității Biroului 
Electoral de Circumscripție Comunală Pădureni,  pe perioada cât funcționează 
acesta, urmatoarele persoane:

   - Munteanu Mirela ,secretar general delegat al comunei Pădureni; 
   -Hodorogeanu Nicoleta , asistent social , în cadrul Compartimentului de 

Asistenţă Socială;
  -Ţigănaşu Ionuţ –Alexandru –agent agricol , în cadrul Compartimentului 

Agricol .
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Art.2 Prezenta dispoziție va fi înaintată Instituţiei Prefectului judeţul Vaslui
şi   Compartimentul Financiar-Contabilitate de catre Secretarul general  al 
comunei Pădureni . 

Padureni, 7   august 2020

     Primar                                                                                 Avizat pentru legalitate
Diaconu Temistocle Secretar general 
                                                                                                   Munteanu Mirela 



ROMANIA
          JUDETUL VASLUI

COMUNA PĂDURENI
SECRETAR 
Nr. 2960 /07.08.2020

REFERAT,

Subsemnata,  Munteanu Mirela  secretar  delegat,   la  Primăria  comunei  Pădureni  vă
aduc la cunoştinţă următoarele:

Avand  in  vedere  prevederile  art.121  din   Legea   nr.115/2015  pentru  alegerea
autoritatilor administratiei publice locale,  prevederile Legii nr.135/2020 privind stabilirea
datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020,precum și a
unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,este necesara emiterea unei
dispozitii privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care isi va desfasura activitatea la
Biroul Electoral de Circumscriptie Comuna Pădureni. 

Secretar general delegat,
Munteanu Mirela 


