
 

                ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 

     P R I M A R 

          D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscriptie nr.37 -

Parva, care participa la operatiuni în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din  anul 

2016 

                                                                                                                                                                  

                         PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD; 

           Avănd în vedere: 

- raportul nr.1107/11.04.2016 întocmit de secretarul comunei Parva domnul Căluş Ioan prin 

care se arată necesitatea desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroul Electoral de 

Circumscriptie nr.37-Parva,care participa la operatiuni în vederea organizării şi desfăşurării 

alegerilor locale din anul 2016 ;                     

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.8/01.02.2016 privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2016; 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.c), art.2 alin.(3),(7),(11),(13),(14 lit.a) si celelalte din  

Hotararea Guvernului Romaniei nr.53/10.02.2016,privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii 

si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2016; 

 - prevederile art.4 alin.(1),(3),(4) si celelalte din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 

54/10.02.2016, privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a 

alegerilor locale din anul 2016, coroborat cu art.121 alin.(1) din Legea Nr. 115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; 

 - prevederile nr.crt.37 din Anexa Ordinului Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud nr. 

99/23.03.2016, privind numerotarea circumscriptiilor electorale  din judetul Bistrita-Nasaud in 

vederea desfasurarii alegerilor locale din anul 2016; 

 In temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.a) si alin.(2),art. 68 alin.(1) si 

art.115  alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu 

modificari si completari : 

             D I S P U N : 

 

            Art. 1. Se desemneaza personalul tehnic auxiliar care sa participe la realizarea operatiunilor 

legate de pregatirea si desfasurarea alegerilor locale din anul 2016 al Biroului Electoral de 

Circumscriptie nr.37-Parva, incepand cu data de 09.04.2016 pana la 06.06.2016, cu urmatoarele 

persoane; 

  1.Calus Ioan-secretarul comunei Parva 

  2.Singiorzan Catalina-referent superior III (contabil) 

  3.Palage Maria –inspector asistent (responsabil Registru electoral) 

  4.Scurtu Adela-Raluca-Cruciana-informatician  

  5.Burdeti Ion -sofer 

 Art. 2. Pentru persoanele prevazute la art. 1 se stabileste o indemnizatie de 65 lei pe zi de 

activitate si  li se va asigura in fiecare zi de activitate 10 lei de persoana pentru bauturi racoritoare, 

cafea si gustari. 

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 

secretarul comunei  Parva si Compartimentul financiar-contabil. 

 Art.  4. Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului comunei Parva cu: 

   -Institutia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 

   -Domnul Strugari Ioan-primarul comunei 

   -Persoanele prevazute la art.1. 

 

    Primar,       Avizat secretar, 

    STRUGARI IOAN                     Ioan Calus 

Nr.75  

Din 11.04.2016. 



 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIE COMUNEI PARVA 

NR.1107/11.04.2016. 

          R A P O R T 

                          privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul  

                         Electoral de Circumscriptie nr.37-Parva,care participa la operatiuni 

                          în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2016 

                                                                                           

                         Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva; 

 

           Avănd în vedere: 

- necesitatea desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroul Electoral de Circumscriptie 

nr.37-Parva,care participa la operatiuni în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale din 

anul 2016 ;                     

- Hotararea Consiliului local al comunei Parva nr.8/01.02.2016 privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Parva pe anul 2016; 

 - prevederile art.1 alin.(2) lit.c), art.2 alin.(3),(7),(11),(13),(14 lit.a) si celelalte din  

Hotararea Guvernului Romaniei nr.53/10.02.2016,privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii 

si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2016; 

 - prevederile art.4 alin.(1),(3),(4) si celelalte din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 

54/10.02.2016, privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a 

alegerilor locale din anul 2016, coroborat cu art.121 alin.(1) din Legea Nr. 115 din 19 mai 2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; 

 - prevederile nr.crt.37 din Anexa Ordinului Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud nr. 

99/23.03.2016, privind numerotarea circumscriptiilor electorale  din judetul Bistrita-Nasaud in 

vederea desfasurarii alegerilor locale din anul 2016;  

 -prevederile art.61  alin.(2),art.63 alin.(1) lit.”a” si alin.(2),art. 68 alin.(1) si art.115  alin.(1) 

lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificari si 

completari : 

 

             C O N S T A T : 

 

 Domnule primar Strugari Ioan-necesitatea emiterii unei dispozitii prin care; 

-sa se desemneze personalul tehnic auxiliar care sa participe la realizarea operatiunilor 

legate de desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016 cu 

urmatoarele persoane; 

  1.Calus Ioan-secretarul comunei Parva 

  2.Singiorzan Catalina-referent III  

  3.Palage Maria –inspector asistent (responsabil Registru electoral) 

  4.Scurtu Adela-Raluca-Cruciana-informatician  

  5.Burdeti Ion -sofer 

 
 

 

        INTOCMIT SECRETAR, 

               IOAN CALUS 


