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DISPOZITIE Nr. 233

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru
sprijinirea
activitifii birourilor electorale ale sectiilor de votare organizatepentru
alegerea Senatului

pi a

Primarul comunei Sinegti judetul Iagi,
In vederea organizdrli gi desfEqurblii in cele mai bune condilii a activitililor
bir-ourilor
electorale ale sectiilor de votare din comuna Sinesti, judetul Iasi.
Yazand prevederile:

- ordinul comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor
inteme nr.200g/16612020 privind.
stabilirea unor mdsuri gi acfiuni de sdndtate publicd necesar a
fi respectate pentru desfdgurarea in
sigurantd a procesului electoral din {ard la aGgerile pentru.Senat gi
Carnera Deputalilor din anul

2020:

- Hotararii A'E'P' nt'2412020 privind unele mdsuri pentru buna
organi zare aalegerilor pentru
Senat gi camera Deputalilor din anul 2020, preatrngi modificarea
$r completarea unor hotdrdri
ale Autoritdlii Electorale permanente
;
- H'G'R' nr'74512020 pentru aprobarea calendarului acliunilor
din cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor pentr"u Senat gi camera Deputa!ilor din anul 2020
;
- H'G'R nt'74412020 plivind stabilirea datei alegerilor pentru
Senat qi Camera Deputafilor din
anul2020.
Inbaza atribuliilor stabilite de art.155 alin.(2) litera b) qi in temeiul
196 alin.1 rtin
O.U. G.R. m.57 I 20 | 9 privind Codul administrativ,

DISI'UN:

Art' 1' Se nominalizeazd'persoanele

care sd indeplineascd atribufiile personalului tehnicauxiliar, la sectiile de votale din comuna Sinesti, judetuliasi, dupd
cum unneazd.:
- Signeanu Gheorghe - sectia de votare nr.643 saiOsoi:
- Gafton Petru - sectia de votale m.644 sat Sinesti;
- Iordachescu Mircea - sectia de votare m.645 sat Bocnita;
- Abaza Florin - sectia de votare nr.646 sat Stornesti.
Art' 2' Cu ducerea la indeplinire aprezentei dispozi{ii se imputernicesc persoanele
nominalizateTa art.I.

Art.

3. Prezentul act administrativ poate fr atacatin justitie in conditiile
Legii
privind contenciosul administrativ, cu modificeiile gi completlrile
ult#oare.
Art.4.Prezenta dispozitie va fi comunicatd:
- persoanelor nominalizate la art. 1, spre stiinld qi conformare,
- Institutiei Prefectului judetului Iasi, spre qtiinfd pentru contiolul
legahtatli,
9i

m'55412004

- responsabilului cu pagina de intemet a autoritatii locale.
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Datd, astdzi: 23

noiembrie2l2}.

Contrasemnat conf. art.243, alin. 1,
lit.a) din O.U,c.R. nr.57t2019

SECRETAR GENERAL,
Cons.

j

hin

