
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. /21.09.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 2) lit.  b), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        D I S P U N:

privind desemnarea personalului tehnic responsabil cu sprijinirea activităţii 
birourilor electorale ale secțiilor de votare și de circumscripție comunală 
pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2020

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) 	art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) lit. b) din Codul 
administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;
b)	 art. 112 alin.(2) și 121 alin.(1) și alin.(2.2.) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice 
locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul alesilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
c)	art. 6 și art 10 din 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;
d)	Hotărârii de Guvern nr.576/2020, pentru aprobarea programului calendaristic pentru 
realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor 
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020;
e)	art.3, art.7 alin.(1) art.10 alin.(5) din Hotărârea de Guvern nr.577/2020, privind 
stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale 
din anul 2020;
f)	art.12 alin(1), lit.o) și art.14 alin.(5) din Hotărârea de Guvern nr.578/2020, privind 
stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a  alegerilor 
locale din anul 2020,

Ținând cont de:
a) 	art.4 din Anexa nr.2 la Hotărârea de Guvern nr.782/2020, privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19;
b) 	Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne 
nr.1594/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică 
necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral;
c) 	Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne 
nr.874/81/22.05.2020, privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a 
triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;

    Începând cu data prezentei se desemnează ca personal tehnic pentru sprijinirea 

Articolul 1:



activităţii birourilor electorale de circumscripție comunală și ale secțiilor de votare 
constituite în comuna Beba Veche pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei 
publice locale din anul 2020:
a) La Biroul electoral al Circumscripției Locale nr. 15 Beba Veche- Lazăr Ioan,
b) La Biroul electoral al Secţiei de votare nr. 315 Beba Veche: Damm Ioan,
c) La Biroul electoral al Secţiei de votare nr. 316 Cherestur: Molnar Ioan.

    (1) Persoanele prevăzute la art. 1 primesc o indemnizaţie de 100 lei pe zi de 
activitate, pentru perioada 25-27 septembrie 2020. 
(2) Plata drepturilor prevăzute  la alin. (2) se face pe baza listelor de prezenţă elaborate 
de prețedinții birourilor în care își desfășoară activitatea.
(3) Veniturile realizate din indemnizaţie se impozitează conform prevederilor legale în 
vigoare.

Articolul 2:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Articolul 3:

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 38/2020

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz
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4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)
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Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 21.09.2020
Nr.38


