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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I SPOZIȚIA 

NR. 111 DIN 07.08.2020 

 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe lângă Biroul Electoral 

de Circumscripție nr. 59 al Comunei Oncești, Județul Bacău, în vederea organizării și desfășurării 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020 

 

 

         Primarul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         Având în vedere: 

         - Adresa transmisă prin e-mail: bejbacau@prefecturabacau.ro, în data de 07.08.2020, prin care 

Instituția Prefectului Județului Bacău comunică Tabelul cuprinzând președinții și locțiitorii desemnați la 

Circumscripțiile Electorale din Județul Bacău, pentru Alegerile Locale din 27.07.2020; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 186/07.08.2020, prin care se propune desemnarea 

aparatului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție                  

nr. 59 al Comunei Oncești, Județul Bacău, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020; 

         - prevederile art. 121, alin. (1) și alin. (2
^
2) din  Legea nr. 115/19.05.2015 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, cu modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 6, alin. (1), ale art. 11, alin. (1),  lit. g), alin. (6), (7) și (8) din Legea                      

nr. 135/16.07.2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităților administrației publice locale din 

anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora; 

         - prevederile pct. 17 din Anexa nr. 1 din H.G. nr. 576/22.07.2020 pentru aprobarea programului 

calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

         - prevederile art. 4, alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 577/22.07.2020 privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

         - prevederile art. 4, alin. (1), lit. a), alin. (2), (3) și (6), precum și ale art. 5 din H.G.                          

nr. 578/22.07.2020  privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor locale din anul 2020; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. a) și alin. (2), lit. b), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale      

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare, emite următoarea     

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

         Art. 1 – (1) Se desemnează personalul tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe lângă 

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 59 al Comunei Oncești, Județul Bacău, în vederea organizării și 

desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, în 

următoarea componență:  

         1.  OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA – secretarul general al Comunei Onceşti - asigură suport 

pentru relaţia cu publicul, accesul la informaţiile de interes public, întocmirea listei de prezență                  

a personalului tehnic auxiliar, elaborarea și redactarea hotărârilor și a altor documente ale B.E.C; 
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         2. BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA – Compartiment Proceduri Administrative și Resurse Umane – 

persoana care asigură secretariatul şedinţelor, redactarea proceselor-verbale ale ședințelor B.E.C. și ale 

proceselor-verbale de afișare, întocmirea listelor de prezență pentru Biroul Electoral de Circumscripție; 

         3. GRIGOREANU IOAN – Compartiment Financiar-Contabil – persoana responsabilă cu 

întocmirea statelor de plată și plata indemnizațiilor membrilor Biroului Electoral de Circumscripție; 

         4. BERTEA LUMINIȚA-ELENA – Compartiment Registratură – persoana responsabilă cu: 

înregistrarea și trimiterea corespondenței, înregistrarea şi arhivarea documentelor, efectuarea operaţiunilor 

materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale, efectuarea operaţiunilor materiale 

privind centralizarea rezultatelor alegerilor, o oră în fiecare zi lucrătoare; 

         5. PISERU MARIANA - persoana responsabilă cu întreținerea curățeniei, igienizarea, dezinfectarea 

și aerisirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție, o oră în fiecare zi lucrătoare; 

         6. ȘOICA BIANCA – informatician. 

         (2) Personalul tehnic auxiliar își va desfășura activitatea, potrivit competențelor, pe toată perioada 

funcționării Biroului Electoral de Circumscripție nr. 59 al Comunei Oncești. 

 

         Art. 2 - (1) Informaticianul desemnat, persoană responsabilă cu asigurarea asistenței tehnice pentru 

operaţiunile informatice și care face parte din personalul tehnic auxiliar, va avea următoarele atribuții: 

         - asigură asistenţă tehnică pentru operaţiunile informatice curente ale Biroului Electoral de 

Circumscripţie;  

         - operează aplicaţiile informatice necesare centralizării electronice a datelor din procesele-verbale; 

         - sprijină activitatea centrului de intervenţie operativă, constituit la nivelul Județului Bacău prin 

intermediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale 

Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. 

         (2) Informaticianul prevăzut la alin. (1) este desemnat în aparatul tehnic auxiliar al Biroului 

Electoral de Circumscripţie numai pe baza avizului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

         (3)  Informaticianul prevăzut la alin. (1) primește, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, echipamentele informatice necesare îndeplinirii atribuţiilor care 

le revin. 

 

         Art. 3 – (1) Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție asigură suport pentru 

relaţia cu publicul, accesul la informaţiile de interes public, înregistrarea şi arhivarea documentelor, 

secretariatul şedinţelor, elaborarea şi redactarea actelor, întocmirea listelor de prezență și a statelor de 

plată aferente pentru Biroul Electoral de Circumscripție, întocmirea listei de prezență a personalului 

tehnic auxiliar, efectuarea operaţiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a 

operaţiunilor materiale de predare-primire şi arhivare a materialelor electorale. 

         (2)  Publicitatea actelor adoptate de birourile electorale de circumscripţie se asigură prin intermediul 

paginilor de internet ale autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

         Art. 4 – (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr. 59 beneficiază de o indemnizație, respectiv 100 de lei pe zi de activitate. 

 

         (2) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1)  se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Afacerilor Interne, pentru Instituţia Prefectului. 

 

         (3) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se face pe baza listelor de prezenţă avizate de către 

preşedintele Biroului Electoral de Circumscripţie şi aprobate de către prefect, fondul indemnizaţiilor 

stabilite pentru personalul tehnic auxiliar, fără a include informaticianul, neputând depăşi 16.000 lei, în 

cazul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală. 
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         (4) Membrii Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 59 și personalul tehnic auxiliar au dreptul la                   

o indemnizaţie de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de 

activitate.  

         (5) Indemnizaţia de protocol prevăzută la alin. (4) este venit neimpozabil şi este exceptată de la plata 

contribuţiilor sociale. 

 

         Art. 5 - Informaticianul desemnat, care face parte din personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral 

de Circumscripţie nr. 59 primește 100 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile de 

activitate la primul tur de scrutin, respectiv 3 zile de activitate în cazul organizării celui de-al doilea tur de 

scrutin, în condițiile legii.  

 

         Art. 6 - Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentelor de specialitate, potrivit competenţelor legale, Biroului 

Electoral de Circumscripție nr. 59, precum şi Institutiei Prefectului judeţului Bacău în vederea verificării 

legalităţii. 

 

         Art. 7  -  Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL,                               

      PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                        OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


