ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU
PRIMAR
DISPOZIȚIE
privind: modificarea Dispoziției nr. Nr. 168 /07.08.2020 privind desemnarea
personalului tehnic auxiliar în vederea participării la efectuarea operațiunilor generate de
activitatea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 59 comuna Poșta Câlnău
Primarul comunei Poșta Câlnău, județul Buzău,
Având în vedere:
Adresa Instituției Prefectului Județul Buzău nr. 11415/27.08.2020, înregistrată la U.A.T.
Poșta Câlnău cu nr.4877/28.08.2020;
-Prevederile art. 121 alin. (2^2 ) din Legea nr.115/2015 pentru alegea 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;
-Prevederile art. 4 alin. (7) din H.G. nr.577/2020, personal tehnic din care va/vor face parte
în mod obligatoriu și informaticianul/informaticienii, conform prevederilor art.4 alin.(1) din HG
nr.577/2020.
- Referatul secretarului general delegat al U.A.T. înregistrat cu numărul 4922/31.08.2020.
În temeiul art. 196, alin.1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
DISPUNE :
Art. 1. În vederea participării la efectuarea operațiunilor generate de activitatea Biroului
Electoral de Circumscripție nr.59, comuna Poșta Câlnău, începând cu data de 01.09.2020 se
desemnează personalul tehnic auxiliar în următoarea componență:
Enache Ana,
nr. telefon - 0741195591
Vârlan Niculina,
nr. telefon – 0755130681
David Tanța,
nr. telefon - 0751165169
Prundea Eugen – informatician nr. telefon - 0769821112
Art. 2. Persoanele prervazute la art.1 vor primi indemnizațiile stabilite de lege pentru
activitatea desfășurată în baza confirmării prezenței de către președintele Biroului Electoral de
Circumscripție nr.59 comuna Poșta Câlnău;
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Poșta
Câlnău precum și compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei Poșta Câlnău;
Art.4. Prezenta dispoziție se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termen de
30 de zile de la comunicare,în condițiile Legii nr.554/2004;
Art. 5. Prezenta dispoziție va fi comunicată prin grija secretarului general al U.A.T.
Instituției Prefectului Județul Buzău, pentru exercitarea controlului de legalitate în termenul prevăzut
de lege, persoanelor nominalizate la art.1, tuturor persoanelor și unităților interesate.
POȘTA CÂLNĂU
Nr. 177 /31.08.2020
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL DELEGAT AL U.A.T.,
ENACHE ANA

