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DISPOZITIA Nr. 214
Privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor

electorale ale secţiilor de votare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
din anul 2020

Având in vedere ;
-referatul inregistrat sub nr. 3937  /24.09.2020 privind necesitatea desemnării 
personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea la sediile birourilor 
secţiilor de votare din comuna Pădureni, judeţul Vaslui ;
În conformitate cu prevederile :
-articolului   121,  alin.  1  din  Legea  nr.  115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor

administraţiei  publice  locale,  pentru  modificarea  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali ;

-articolelor 6, 10, 11, alin. 1, litera ,,f”, alin. 3, alin. 8 din Legea nr. 135/2020 privind
stabilirea  datei  alegerilor  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  locale  din  anul  2020,
precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora;

-articolelor  3,  7,  11  din  Hotărârea  Guvernului  nr.   577/2020  privind  stabilirea
măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;

-articolelor  12,  14  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  578/2020  privind  stabilirea
cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul
2020.

În temeiul dispozițiilor articolului 155, alin. 1, litera ,,a”, alin. 2, litera ,,b”, art. 196,
alin.  1,  litera  ,,b”  din Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ;

-   prevederile  Ordinului comun  al Ministerului Sănătăţii nr. 1594  din 16.09.2020 şi 
Ministerului Afacerilor Interne  nr. 140 din 16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri 
şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a 
procesului electoral ; 
-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:
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Art.  1 (a) Se  desemnează  personalul  tehnic  necesar  pentru  sprijinirea  activităţii
birourilor  electorale ale  secţiilor  de votare,  constituite pentru organizarea și  desfășurarea
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020, 27.09.2020 şi
28.09.2020, după cum urmează:

- Secţia de votare nr 388 Pădureni=Sava  Lenuţa;
- Secţia de votare nr. 389 Rusca= Dragomir Aurica; 
- Secţia de votare nr 390 Davideşti= Ţântă Gina ;
- Secţia de votare nr. 391 Ivăneşti=Antohi Mirela; 
- Secţia de votare nr. 392 Văleni=Mălureanu Tatiana. 

(b) Se desemnează personal de pază  necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor
electorale ale secţiilor  de votare,  constituite  pentru organizarea și  desfășurarea alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020, 27.09.2020  după cum
urmează:

 - Secţia de votare nr 388 Pădureni=Dumitriu Vasile;
- Secţia de votare nr. 389 Rusca= Miron Daniel;
- Secţia de votare nr 390 Davideşti= Diaconu Dumitru;
- Secţia de votare nr. 391 Ivăneşti=Arhire Neculai; 
- Secţia de votare nr. 392 Văleni=Iamandi Viorel.

(c)  Se desemnează domnul Luca Ghetu  -Gabriel,  sofer  necesar pentru sprijinirea
activităţii  Biroului  Electoral  de  Circumscriptie  nr  57  Pădureni   privind  organizarea  și
desfășurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020,
28.09.2020  după cum urmează:

Art. 2 Personalul tehnic necesar , personalul de pază şi soferul desemnat de Primarul
comunei  Pădureni   în  conformitate  cu  prevederile  art.  10  din  Legea  nr.  135/2020  are
următoarele atribuții:

-asigură potrivit art. 7 din H.G. nr. 577/2020  sub coordonarea Direcţiei de Sănătate
publică  Vaslui,  acţiunile  de  dezinfecţie  a  sediilor  secţiilor  de  votare  efectuate  înaintea
începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi după finalizarea acesteia;

-asigură  dotarea tehnico-materială  a  sediilor  secţiilor  de votare,  precum şi  dotarea
grupurilor  sanitare  ale  acestora  cu  material  destinate  igienei  personale,  precum  săpun,
prosoape de hârtie şi uscătoare de mâini, în conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr.
577/2020;

-distribuie în conformitate cu dispozițiile art. 3, alin. 6 din H.G. nr. 577/2020 câte o
mască de protecţie fiecărei persoane acreditate, delegate acreditat şi alegător care se prezintă
la secţia de votare;

-măsurarea temperaturii corporale a fiecărei persoane care intră în incinta localurilor
în care se află sediile secțiilor de votare.



Art. 3   Se aprobă plata îndemnizației stabilite de dispozițiile art. 11, alin. 1, litera ,,f”
din  Legea  nr.  135/2020,  aceasta  fiind  suportată  din  bugetul  comunei  Pădureni   județul
Vaslui, ea fiind făcută pe baza listelor de prezenţă aprobate de către primarul comunei.

          Art. 4 Pretenta dispozitie abrogă prevederile Dispoziţiei nr 209 din16 septembrie
2020. 

Art. 5 Prezenta dispoziție se va comunica prin grija secretarului general al comunei 
Pădureni  persoanelor desemnate, Instituției Prefectului-județul Vaslui și Președintelui 
Biroului Electoral de Circumscripție nr. 57 Pădureni. 

 
Pădureni,  25 septembrie  2020

     Primar                                                                                 Avizat pentru legalitate
Diaconu Temistocle Secretar general 
                                                                                                   Munteanu Mirela 



ROMANIA
          JUDETUL VASLUI

COMUNA PĂDURENI
SECRETAR 
Nr. 3937 /24.09.2020

REFERAT,

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

Având în vedere  prevederile  Ordinului comun  al Ministerului Sănătăţii nr. 1594  din
16.09.2020  şi  Ministerului  Afacerilor  Interne   nr.  140  din  16.09.2020  privind
stabilirea unor măsuri  şi  acţiuni  de sănătate  publică necesar  a  fi  respectate  pentru
desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral  este necesara emiterea unei dispozitii
pentru  desemnarea  personalului  tehnic  auxiliar  care  îsi  va  desfasura  activitatea  la
sediul  Birourilor Secţiile de Votare  nr 388 Pădureni, 389 Rusca, 390 Davideşti, 391
Ivăneşti şi 392 Văleni din Comuna Pădureni, judeţul Vaslui, astfel :

Art.  1 (a) Se  desemnează  personalul  tehnic  necesar  pentru  sprijinirea  activităţii
birourilor  electorale ale  secţiilor  de votare,  constituite pentru organizarea și  desfășurarea
alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020, 27.09.2020 şi
28.09.2020, după cum urmează:

- Secţia de votare nr 388 Pădureni=Sava  Lenuţa;
- Secţia de votare nr. 389 Rusca= Dragomir Aurica; 
- Secţia de votare nr 390 Davideşti= Ţântă Gina ;
- Secţia de votare nr. 391 Ivăneşti=Antohi Mirela; 
- Secţia de votare nr. 392 Văleni=Mălureanu Tatiana. 

(b) Se desemnează personal de pază  necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor
electorale ale secţiilor  de votare,  constituite  pentru organizarea și  desfășurarea alegerilor
locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020, 27.09.2020  după cum
urmează:

 - Secţia de votare nr 388 Pădureni=Dumitriu Vasile;
- Secţia de votare nr. 389 Rusca= Miron Daniel;
- Secţia de votare nr 390 Davideşti= Diaconu Dumitru;
- Secţia de votare nr. 391 Ivăneşti=Arhire Neculai; 
- Secţia de votare nr. 392 Văleni=Iamandi Viorel.

(c)  Se desemnează domnul Luca Ghetu  -Gabriel,  sofer  necesar pentru sprijinirea
activităţii  Biroului  Electoral  de  Circumscriptie  nr  57  Pădureni   privind  organizarea  și
desfășurarea alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, pentru zilele de 26.09.2020,
28.09.2020  după cum urmează:

Secretar general delegat,
Munteanu Mirela 




