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DISPOZIȚIA nr. 161 /14.08 2020  

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al secțiilor de votare din Cicumscripția electorală 

nr.27 Jijila                  

 

Costică Deacu, primar al comunei Jijila,județul Tulcea; 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2)   din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d) O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrative; 
e) Legea nr.91/2020 privind modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale,pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001,precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,precum și pentru 
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,precum și pentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

f) legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,pentru modificarea 
legii administrației publice locale nr.215/2001,precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 
Statutul aleșilor locali; 

g) legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,precum și ăpentru 
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

h) Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autorității administrației publice locale pentru 
modificarea art.151 alin.(3)din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

i) Hotărârea Guvernului nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea 
acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației 
publice locale; 

j) Hotărârea Guvernului nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 
organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

k) Hotărârea Guvernului nr.578/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 
desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020: 

l)Legea 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. 196 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ 

 

emit următoarea dispoziţie: 

 



 
 

  Art. 1. - Se desemnează personalul tehnic auxiliar al secțiilor de votare din Circumscripția 
electorală nr.27 Jijila, după cum urmează: 

 
Pentru secția de votare nr.135-Jijila: 

 
1.Radu Aurel; 
2.Chiriac Gicu; 
 
Pentru secția de votare nr.136-Jijila: 

 
1.Marin Dumitru; 
2.Iordache Vasile; 
 
Pentru secția de votare nr.137-Garvăn: 
 

1.Chibrit Dumitru; 
2.Sterea Ion; 
 
 

Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică  în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Tulcea, 
Biroului Electoral de Circumscripție nr.27 Jijila , persoanelor desemnate și va fi făcută publică prin afișarea 
pe pagina de internet a comunei Jijila sau prin alte mijloace prevăzute de lege. 

 
 

Emisă astăzi 14.08.2020 

 

      Primar                                                                                         Contrasemnează, 

Costică Deacu                                                                       Secretar general al comunei Jijila 

                                                                                Dumitru Acriș 
  


