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D I S P O Z I T I A    nr. 396 
 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări  

și desfășurări a alegerii  Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020,  
la nivelul comunei Tintesti, judetul Buzau 

 
 

Primarul comunei Tintesti 
                           Avand in vedere: 

• Prevederile H.G. nr. 744 din 3 septembrie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• Prevederile art.2^1, alin.(2) si (6) din HG nr.754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 
anul 2020         

•       In temeiul   art.196 alin (1) , lit. ‘b’si art.240, alin (2)  din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarie si completarile ulterioare ; 

 
    DISPUN 
 

Art. 1.  La alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor  din anul 2020, personalul  tehnic necesar 
pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza comunei noastre  
are urmatoarea componenta: 
 1. Iordache Aurelia  - Sectia de votare nr.386 – Tintesti   
 2. Tanase Constantina - Sectia de votare nr.387 - Maxenu 
  
Art.2.  Personalul din aparatul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, are urmatoarele 
atributii : 
    a) va masura temperatura participantilor la procesul electoral, la intrarea in sediul sectei de 
votare; 
    b) va indruma alegatorii catre localul de vot, respectiv catre iesirea din sediul sectiei de votare, 
astfel incat acestia sa petreaca un timp cat mai scurt in interiorul acestuia; 
    c) va distribui cate o masca de protectie fiecarui alegator care se prezinta la sectia de votare ; 
    d) ia masurile necesare ca toti alegatorii sa isi dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de 
votare si localul de vot si la iesirea din acestea;    
 
Art.3. Pe toata perioada exercitarii atributiilor privind organizarea si desfasurarea alegerilor 
personalul tehnic se subordoneaza birourilor electorale a ale secţiilor de votare caror activitate o 
sprijina fiind degrevat de sarcinile de seviciu. 
 .  
Art.4. Secretarul  general al   comunei   va   comunica   prezenta   dispozitie  autoritatilor  si 
persoanelor interesate. 

Data :20.11.2020 
        Primar,                                    Avizat ,    
Stoica  Aurel                                            Pentru Secretar general,Petrescu Sandina  
 
 
 


