
 
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
PRIMAR 

Privind  stabilirea  personalului 
Birourilor secțiilor de votare 

                
    Având în vedere Raportul de specialitate 
comunei Ceica, prin care se propune 
din  Comuna Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septemb
Asigurării  respectarii  măsurilor de prevenire a r
materialelor de votare din 27.09.2020.
  

             În baza prevederilor art. 1
măsurilor tehnice necesare bunei organiz
cu prevederile art. 14 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit
locale, pentru modificarea Legii ad
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea m
alegerilor locale din anul 2020,
            Ținând cont de art.25 ,art.121,alin.
administratiei publice locale , 
 În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor p
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020,precum  
asigura personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activit
comună, 
               În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicat
             În temeiul prevederilor
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
ulterioare, 
 
              Primarul comunei Ceica,
 

          Art. 1 În vederea desfăş
Ceica din data de 27 septembrie 2020, 
din comuna Ceica,dupa cum urmeaza;
                       -Secția de votare nr.319 Ceica,d
                       -Secția de votare nr.320 Bucium,d
                       -Secția de votare nr.321 Cei
                       -Secția de votare nr.322 Corbe
                       -Secția de votare nr.323 Cotiglet,d
                       -Secția de votare nr.324 Du
                       -Secția de votare nr.325 Ince

 

 

E-mail;primaria.ceica@cjbihor.ro 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 
  

personalului   tehnic  la secțiile de votare ,pentru sprijinirea activitt
țiilor de votare din  Comuna Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale 

din 27 septembrie 2020  
 

aportul de specialitate  nr. 1686/11.09.2020, întocmit de secretarul 
, prin care se propune stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la

ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020
ăsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS

materialelor de votare din 27.09.2020. 

 
În baza prevederilor art. 11  din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind

surilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 
alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţ

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 
i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organiz
alegerilor locale din anul 2020, 

inând cont de art.25 ,art.121,alin.1 din Legea nr. 115/2015, privind alegerea autoritatilor 
 

În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor p
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020,precum  și art.10 care prevede c
asigura personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor  sectiilor de votare din 

tate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completă

În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

Primarul comunei Ceica, 

DISPUNE: 
 

a desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din comuna 
din data de 27 septembrie 2020, se stabilește  aparatul tehnic auxiliar 

dupa cum urmeaza; 
de votare nr.319 Ceica,d-na Cmeciu Irina- Ceica,nr.77/A

ia de votare nr.320 Bucium,d-na Reștea Mărioara- Bucium,nr.
ia de votare nr.321 Ceișoara,d-na Raț Jurcuțiu Maria
ia de votare nr.322 Corbești,d-l Frânc Florian-Corbe
ia de votare nr.323 Cotiglet,d-na Moza Maria- Cotiglet,nr.
ia de votare nr.324 Dușești,d-na Hule Valentina-Duș
ia de votare nr.325 Incești,d-na Trip Dana- Ceica,nr.
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,pentru sprijinirea activitt ății 
ul Bihor, la Alegerile Locale  

.2020, întocmit de secretarul general al 
stabilire  aparatului  tehnic auxiliar la cele șapte  secții  de votare 

rie 2020 în vederea  
spândirii virusului SARS-COV 2,prin dezinfectia 

rârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea 
ri a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 

alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
iei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

şilor locali și ale Hotărârii  
surilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

din Legea nr. 115/2015, privind alegerea autoritatilor 

În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru alegerea 
i art.10 care prevede că primarii pot 

ii birourilor  sectiilor de votare din 

tate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
i completările ulterioare, 

i ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de 
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ţiei publice locale din comuna 
tehnic auxiliar la cele șapte secții de votare 

Ceica,nr.77/A 
Bucium,nr.4 

Maria - Ceișoara,nr.99 
Corbești,nr.34 
Cotiglet,nr.175 

șești nr.98 
,nr.120 



       Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Primarul comunei Ceica și 
secretarul general al comunei Ceica. 
        Art. 3  Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei Ceica, cu: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor 
- Autoritatea Electorală Permanentă 
- Primarul comunei Ceica 
- Site: www.ceica.ro 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate 
        PRIMAR                                                                              SECRETAR GENERAL 
ANA LIVIA SOVRE                                                                  DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.144 din 11 septembrie  2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
Nr.1686  din 11.09.2020 

 
 

 
 

Privind  stabilirea  personalului   tehnic  la sec
Birourilor secțiilor de votare din  Comuna Ceica, jude

                
 
  
             În baza prevederilor art. 11  din Hot
măsurilor tehnice necesare bunei organiz
cu prevederile art. 14 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorit
locale, pentru modificarea Legii administra
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea m
alegerilor locale din anul 2020,
            Ținând cont de art.25 ,art.121,alin.
administratiei publice locale , 
 În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru alegerea 
autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020,precum  
asigura personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activit
comună, 
               În conformitate cu prevederile Legi
pentru elaborarea actelor normative republicat
             În temeiul prevederilor
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific
ulterioare, 

     

Stabilirea   aparatul tehnic auxiliar la cele 
Asigurării  respectarii  măsurilor de prevenire a r
materialelor de votare din 27.09.2020.
  
 
 

 

E-mail: primaria.ceica@cjbihor.ro

RAPORT DE SPECIALITATE  
 
 

Privind  stabilirea  personalului   tehnic  la secțiile de votare ,pentru sprijinirea 
țiilor de votare din  Comuna Ceica, județul Bihor, la Alegerile Locale 

din 27 septembrie 2020  
 

În baza prevederilor art. 11  din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea 
nice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 

cu prevederile art. 14 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţ
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum 

i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organiz

n anul 2020, 
inând cont de art.25 ,art.121,alin.1 din Legea nr. 115/2015, privind alegerea autoritatilor 

 
În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru alegerea 
ilor administratiei publice locale din anul 2020,precum  și art.10 care prevede c

asigura personalul tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității birourilor  sectiilor de votare din 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic
pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările şi completă

În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e și ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonan
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific

  PROPUN 
PRIMARULUI COMUNEI CEICA  

 
aparatul tehnic auxiliar la cele șapte secții de votare din comuna Ceica,

ăsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS
materialelor de votare din 27.09.2020. 

SECRETAR GENERAL 
Dorel Octavian Goldea 
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mail: primaria.ceica@cjbihor.ro  
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iile de votare ,pentru sprijinirea activitt ății 
ul Bihor, la Alegerile Locale  

rârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea 
ri a alegerilor locale din anul 2020, coroborate 

cu prevederile art. 14 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
ale nr. 215/2001, precum şi pentru 

şilor locali și ale Hotărârii  
surilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a 

din Legea nr. 115/2015, privind alegerea autoritatilor 

În baza Legii nr.135/2020, privind stabilirea datei de desfasurare a alegerilor pentru alegerea 
i art.10 care prevede că primarii pot 

ii birourilor  sectiilor de votare din 

i nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
i completările ulterioare, 

i ale art. 196 alin. 1 lit. b  din Ordonanța de 
 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ii de votare din comuna Ceica,în vederea  
spândirii virusului SARS-COV 2,prin dezinfectia 


