
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA TINTESTI
. PRIMAR -

DtsPoztTtE
privind stabilirea mdsurilor tehnico-organizatorice pentru buna organizare 9i desfdgurare a

referendumului local din data de 20.09.2021

Primarul Comunei Tintesti, judelul Buzdu,
Avdnd Tn vedere:- referatul nr. 5755123.07.2021 al compartimentuluijuridic privind stabilirea mdsurilor

tehnico - organizatorice pentru buna organizare 9i desfagurare a referendumului locat din
data de 26.09.2021;

- punctul 7 din Dispozilia nr. 269115.07.2021 a primarului comunei lintegti pentru
aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acliunilor necesare desfdgurdrii
referendumului local din data de 26.09.2021 pentru modificarea hotarelor Unitdlii
Administrativ Teritoriale Comuna lintegti si Unitalii Administrativ Teritoriale Municipiul
Buzdu, in sensul unirii celor doud entitdli administrative;

in temeiul art. 155 alin (2) lit. b) 9i art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanla de
urgenld a Guvernului nr. 5713.07 .2019 privind codul administrativ,

DISPUNE:
Art. 1 - Sediile, dotarea tehnico-materiald 9i materialele de proteclie sanitard pentru

biroul electoral de circumscriplie 9i birourile electorale ale secliilor de votare se asigurd de
cdtre primar, prin aparatul de specialitate.

Atl. 2 - intocmirea 9i tipirirea listelor electorale permanente,'tipdrirea tipizatelor
listelor electorale suplimentare 9i ale extrasului de pe lista electorald permanentd, se
asigurd de cdtre primar, prin aparatul de specialitate.

Art. 3 - Informarea alegdtorilor privind delimitarea secliilor de votare 9i sediile
acestora se asigurd de cdtre primar, prin aparatul de specialitate.

Art. 4 - Asigurarea imprimdrii buletinelor de vot 9i confeolionarea gtampiletor
electorale se asiguri de cdtre primar, prin aparatul de specialitate, conform modelelor
aprobate prin HotdrArea nr. 4116.07.2021 a Autoritdlii Electorale Permanente.

Art. 5 - La rererendumul local din 26.09.2021 se acordd urmdtoarele inder,rnizatii
brute:

a) 250 de lei pe zi de activitate pentru pregedinlii birotrrilor electorale ale secliitor de
votare, locliitorii acestora 9i operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile;

b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale sectiilor de
votare, dar nu mai mult de 3 zile;

c) 200 de lei pe zi de activitate pentru pregedintele biroului electoral de'circumscriplie al
comunei rintesti pentru toatd perioada de activitate a acestuia;

d) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii biroului electorat de circumscriplie al
comunei rintesti pentru toatd perioada de activitate a acestuia;

e) 100delei pezideactivitatepentrupersonalul tehnicauxiliaral biroului electorat de
circumscriplie al comunei Tintesti pentru toatd perioada de activitate a acestuia Si
pentru informaticien i.

Art. 6 - Pregedinlii 9i membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar al birouluide circumscriplie, informaticienii, operatorii de calculator gi personalul structurilor
Ministerului Afacerilor lnterne care asigurd mdsuri de menlinere 9i asigurare a ordinii 9i
linigtii publice sau care este in misiune de pazd la birourile electorale ale sectiilor de votare



au dreptul la o indemnizalie de protocol de 20 de lei
gustdri pentru fiecare zi de activitate.

Art. 7- Prin zi de activitate se inlelege munca

de persoani pentru ap5, cafea gi

desfdguratd pe parcursul unei zile
calendaristice, dar nu mai pulin de 6 ore pe zi.

Art. 8 - Toate cheltuielile vor fi asigurate din bugetul local.
Art. I - Paza sediilor secliilor de votare se asigurd de cdtre structurile Ministerului

Afacerilor !nterne.
Art. 10 - Autoritdlile publice 9i serviciile implicate din aparatul de specialitate al

primarului vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii.
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