
                      ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI PARVA
                   PRIMAR

DISPOZITIE

privind autorizarea (desemnarea) d-nului SCURTU IOAN ,consilier  in cadrul aparatului de 
specialitate pentru realizarea actiunilor referiluare la actualizarea , completarea si radierea in listele 

electorale permanente,a masurior privind intocmirea listei electorale suplimentare si operarea in 
Registrul electoral

                       PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD;

Avand in vedere:
-raportul cu nr. 869 din 24. 03. 2014 a secretarului Comunei Parva-domnul Calus Ioan:
-prevederile  art.  16,art.18,art.19  alin.  (1)  si  (2)  din  Legea  nr.  67  /  2004  pentru  alegerea 

autoritatilor adminictratiei publice locale,republicata cu moditicarile si completarile ulterioare;
      -prevederile art. 26  si celelalte din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a 

Senatuiui  si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/ 2004,a  Legii  nr,215/  2001 si a Legii 
nr.393 /2004-actualizata;
            -prevederile H.G.R.nr.  107 din 19 februarie 2014 privind aprobarea modelelor listelor 
electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2014;

- prevederile art.22 alin.(3) si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernului   Nr. 4 din  5 
februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;
            In temeiul prevederilor art.  63 alin,(1) lit.  “a” si alin.(2)  ,art. 64 alin. (1) coroborat cu 
prevederile .art. 68 alin.1 si ale art.115 al,(1) lit, “a” din Legea administratiei Publice Locale  nr. 
215/2001 rerublicata cu modificarile si completarile ulterioare:

                                                                DISPUN:

Art.  1-  Se autorizeaza(desemneaza)  d-ul  SCURTU IOAN-consilier  in  cadrul  aparatului  de 
specialitate  al  Primarului  comunei  Parva,judetul  Bistrita-Nasaud,cu  domiciliul  in  comuna  Parva, 
nr.557,  judetul  Bistrita-Nasaud,  CNP  1850601060598,posesor  al  C.I.seria  XB  nr.352209  pentru 
realizarea  actiunilor  referitoare  la  actualizarea,  completarea  si  radierea   in  listele  electorate 
permanente si a masurilor privind intocmirea lintei electorate suplimentare a cetatenilor cu drept de 
vot, operarea in Registrul electoral al acestor modificari.

Art. 2-Prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei si  
Site-ul primariaparva.ro.
            Art. 3.-Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza –
primarul comunei Parva,d-nul Scurtu Ioan-consiler in cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Parva.
           Art. 4 - Prezenta dispozilie se comunica prin intermediul Compartiment Secretariat  cu :

-Institutia Prefectului Judetului Bistrita Nasaud ;    
        -D-nul Scurtu Ioan,consilier -Primaria comunei Parva;

-Autoritatea Electorala Permanenta Cluj-Napoca.
     

 PRIMAR, Avizat de legalitate secretar,
     STRUGARI IOAN IOAN CALUS
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       ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
PRIMARIA COMUNEI PARVA
NR.869/ 16.04.2008
                                                                                        R A P O R T

privind autorizarea (desemnarea) d-nului SCURTU  IOAN ,consilier  in cadrul aparatului de 
specialitate pentru realizarea actiunilor referiluare la actualizarea , completarea si radierea in listele 

electorale permanente,a masurior privind intocmirea listei electorale suplimentare si operarea in
Registrul electoral

                 Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud:

Avand in vedere:
-necesitatea  desemnarii  unei  personae  pentru realizarea  actiunilor  referiluare  la  afisarea, 

actualizarea  ,  completarea listelor  electorale permanente  si  a  masurior  privind  intocmirea  listei 
electorale suplimentare.

-prevederile  art.  16,art.18,art.19  alin.  (1)  si  (2)  din  Legea  nr.  67  /  2004  pentru  alegerea 
autoritatilor adminictratiei publice locale,republicata cu moditicarile si completarile ulterioare;

      -prevederile art. 26  si celelalte din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a 
Senatuiui  si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/ 2004,a  Legii  nr,215/  2001 si a Legii 
nr.393 /2004-actualizata;
            -prevederile H.G.R.nr.  107 din 19 februarie 2014 privind aprobarea modelelor listelor 
electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 
anul 2014;

-prevederile art.22 alin.(3) si celelalte din Ordonanta de Urgenta a Guvernului   Nr. 4 
din  5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea  Legii nr. 
33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele 
măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
            -prevederile art. 63 alin,(1) lit. “a” si alin. (2) ,art. 64 alin. (1) coroborat cu prevederile .art. 68 
alin.1  si  ale  art.115  al,(1)  lit,  “a”  din  Legea  administratiei  Publice  Locale  nr.  215/2001, 
rerublicata cu modificarile si completarile ulterioare:

                                                                CONSTAT:

Necsitatea  emiter ii  unei  dispozit i i  prin  care  sa  se  desemneze (autorizeze)  d-nul 
SCURTU IOAN ,consilier  in cadrul aparatului de specialitate pentru realizarea actiunilor referiluare 
la  actualizarea  ,  completarea  si  radierea  in listele  electorale  permanente,a  masurior  privind 
intocmirea listei electorale suplimentare si operarea in Registrul electoral.

.

             SECRETAR,
IOAN CALUS


