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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I SPOZIȚIA 

NR. 126 DIN 24.09.2020 

 

privind modificarea membrilor personalului tehnic auxiliar care își vor desfășura activitatea pe lângă 

Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare nr. 476 și nr. 477 din Comuna 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 nr. 18611/17.09.2020, prin care Instituţia Prefectului Judeţului Bacău solicită transmiterea 

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

Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău, în vederea 

organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 

27.09.2020; 

         - Adresa nr. F.N./ --.09.2020, înregistrată la B.E.C. NR. 59 ONCEȘTI la nr. 70/23.09.2020, prin 

care P.E.R. comunică Tabelul cuprinzȃnd reprezentanții P.E.R. în Birourile Electorale ale Secțiilor de 

Votare constituite pentru Alegerile Locale din 27.09.2020, existente pe raza Comunei Oncești, județul 

Bacău; 

         - Procesul-verbal înregistrat la B.E.C. nr. 59 Oncești la nr. 73/23.09.2020, transmis de către B.E.C.J. 

Bacău nr. 4, privind desemnarea (modificarea) președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27.09.2020 și a 

locțiitorilor acestora; 

         -  prevederile Dispoziției primarului Comunei Oncești nr. 125/21.09.2020 privind desemnarea 

personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe lângă Birourile Electorale ale Secțiilor de 

Votare nr. 476 și nr. 477 din Comuna Oncești, Județul Bacău, în vederea organizării și desfășurării 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la nr. 219/24.09.2020, prin care se propune desemnarea 

personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe lângă Birourile Electorale ale Secțiilor de 

Votare nr. 476 și nr. 477  din 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) 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. 10, ale art. 11, alin. (1),  lit. f), alin. (3), 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 Anexei 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. 2, lit. b) din H.G. nr. 782/14.09.2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și 

prevederile art. 4, pct. 2- 11 și pct. 13 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 782/14.09.2020. 
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         - prevederile art. 12, art. 14, alin. (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; 

       - prevederile Ordinului nr. 140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate 

publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral. 

         În temeiul 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 modifică componența personalului tehnic auxiliar care își va desfășura activitatea pe 

lângă Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare nr. 476 și nr. 477  din Comuna Oncești, Județul Bacău,  

în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 

27.09.2020 prevăzut la Art. 1, alin. (1) din Dispoziția primarului Comunei Oncești nr. 125/21.09.2020, 

după cum urmează: 

         I.  Secția de Votare nr. 477: 

         1. ȘOICA IONEL, domiciliat în Comuna Oncești, sat Satu Nou, nr. 30; 

         2. MARDARE COSTEL-CRISTINEL, domiciliat în Comuna Oncești, sat Satu Nou, nr. 46; 

         3. SAMOILA FLORIN, domiciliat in Comuna Oncești, sat Tarnița.    

         II.  Secția de Votare nr. 476: 

         1. ȘOICA GHEORGHE, domiciliat în Comuna Oncești, sat Satu Nou, nr. 59; 

         2. ȘOICA COSTICĂ, domiciliat în Comuna Oncești, sat Satu Nou, nr. 56; 

         3. ARBUREANU GHEORGHE, domiciliat în Comuna Oncești, sat Satu Nou. 

 

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

perioada funcționării Biroului Secțiilor de Votare. 

 

         Art. 2 – Atributiile persoanelor desemnate  la Art. 1 sunt: 

         - asigurarea purtarii măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către participanţii la 

procesul electoral (alegători, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, operatorii de calculator, 

persoanele acreditate, candidaţii, delegaţii acreditaţi, personalul de pază, personalul tehnic al birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de intervenţie pentru 

remedierea disfuncţionalităţilor Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal - SIMPV, membrii biroului electoral de circumscripţie ierarhic superior) pe toată perioada 

în care se află în sediul secţiei de votare şi în localul de vot; 

         - asigurarea distanţării fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral; 

         - dezinfecţia periodică şi după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanţilor la 

procesul electoral;  

         - dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea 

Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

alegerilor locale din anul 2020; 

         - afişarea în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică, de igienă şi de 

acces în sediul secţiei de votare şi în localul de vot; 

         - stabilirea unor circuite separate de intrare şi de ieşire în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, 

precum şi marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare; 

         - marcarea locurilor de staţionare în sediul secţiei de votare şi în afara acestuia, astfel încât să se 

asigure menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la procesul electoral; 

         - amplasarea în sediul secţiei de votare şi în localul de vot, a flacoanelor cu soluţie dezinfectantă, pe 

bază de alcool, pentru mâini, marcate corespunzător, precum şi a recipientelor unde se vor arunca măştile 

şi mănuşile folosite; 
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         - măsurarea temperaturii participanţilor la procesul electoral cu ajutorul termometrelor noncontact 

asigurate de către primari, la intrarea în sediul secţiei de votare precum şi îndrumarea alegătorilor către 

localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp 

cât mai scurt în interiorul acestuia; 

         - asigurarea materialelor dezinfectante pentru secţiile de votare, potrivit reglementărilor în vigoare; 

         - asigurarea accesului în localul de vot eşalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie 

prezenţi, în acelaşi timp, mai mult de 5 alegători şi să se respecte distanţarea de minimum 1 metru între 

persoane;  

         - asigurarea dezinfectării alegătorilor a mâinilor la intrarea în sediul secţiei de votare şi localului de 

vot şi la ieşirea din acestea; 

         - asigurarea unui număr total de maxim 20 de persoane care sunt prezente în acelaşi timp în localul 

de vot, pe durata numărării voturilor. 

 

         Art. 3 – (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul tehnic auxiliar al Birourile Electorale ale 

Secțiilor de Votare nr. 476 și nr. 477 beneficiază de o indemnizație, respectiv 100 de lei pe zi de 

activitate. 

 

         (2) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul local al Comunei Oncești, județul 

Bacău. 

         (3)  Plata indemnizaţiilor personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe 

baza listelor de prezenţă aprobate de către primari. 

 

         (4) Membrii Biroului Electoral 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)  Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora au 

dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe 

baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie sau Autoritatea 

Electorală Permanentă.  

 

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

contribuţiilor sociale. 

 

         Art. 4 - 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. 5  -  Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

 

 

 

 

 

              PRIMAR,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                  pentru SECRETAR GENERAL, 

PUȚEANU MIHAI-MARINEL                                                BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA 

 


