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DISPOZITIE
Privind modificarea art. 2 din dispozitia nr. 36/2020 privind componenta
aparatului tehnic auxiliar care va functiona pe langa Biroul Electoral de
Circumscriptic nr. 58 Gura Vadului In vederea dcsfasurarii In bune conditii a
alegerilor locale din data de 27.09.2020

Primarul comunei Gura Vadului,judetul Prahova;
A vand In vedere :
- procesul verbal din data de 12.09.2020 privind desemnarea prqedintilor
birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pcntru alegerea autoritatilor
administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 ~i a loctiitorilor acestora,
prin care di. MARIN NICOLAE numit initial informatician, a fost desemnat
LOCTIITOR la Sectia de Votare nr. 444 Persunari.
, -art. I 21, ali,n. l ~i al in. 2 2 din Lege~ nr. 115/2015 privind alegerea autoritatilor
administratiei publice locale, pentru modiftcarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum ~i pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale~ilor locali, modiftcata;
-art.4, alin (1), lit. a, din HGR nr. 577/2020 privind stabilirea masurilor tehnice
necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale din anul 2020 ;
In temeiul art. 196 , al in 1 , lit ,,b" din 0 U G nr 5712019 privind Codul
Administrativ ;

DIS PUN E:
Art. 1 Se modiftca art. 2 din dispozitia nr. 36/2020 privind componenta aparatului
tehnic auxiliar care va functiona pe langa Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 58 Gura
Vadului In vederea desfasurarii In bune conditii a alegerilor locale din data de
27.09.2020, In sensul ca dna. MASTRAGOCI JOANA este desemnata informatician al
B.E.C. nr. 581n conformitate cu prevederile art.4, al in (I), lit. a din HGR nr. 577/2020.
In locul dlui. MARIN Nicolae - referent easier.
Art. 2 Prezenta dispozitie va ft comunicata de catre secrctarul general al comunei,
persoanelor nominalizate, si Institutiei Prefectului jud. Prahova in termenul legal .
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