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D I S P O Z I T I E
Nr. 304   din 29 IULIE 2020

privind stabilirea sediului Biroului electoral de circumscripție a Municipiului Salonta
 și a numărului de personal tehnic auxiliar care va asigura buna funcționare 

a Biroului electoral de circumscripție municipală în cadrul alegerilor
 autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Având în vedere: 
• Adresa nr.7684/27.07.2020 a Instituței Prefectului Județului Bihor;
• Prevederile  Legii  nr.115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,

pentru  modificarea  Legii  administraţiei  publice  locale  nr.  2152001,  precum  şi  pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 394/2004 privind Statutul aleşilor locali;

• Hotărârea Guvernului nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic
pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020;

• Hotărârea Guvernului nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare
bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020.

      În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.e) coroborat cu art. 196, alin.(1), lit. b) din Ordonanta
de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 Primarul Municipiului Salonta

       D I S P U N E :

Art.1.  Stabilirea sediului  Biroului electoral  de circumscripție a Municipiului Salonta în
cadrul alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020, în Primăria Municipiului
Salonta,  Sala  Mică  de  ședințe,  date  de  contact:  telefon/fax:  0259/409.732,  e-mail:
primsal3@gmail.com.    

Art.2.  Personalul tehnic auxiliar care va asigura buna funcționare  a Biroului electoral de
circumscripție a Municipiului Salonta în cadrul alegerilor  autoritățile administrției publice locale
din anul 2020 va fi format dintr-un număr de 9 (nouă) persoane din care 2 informaticieni, urmând a
fi numiți prin dispoziție de Primarul Municipiului Salonta.

Art.3. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziții  se  încredințează  Primarul
Municipiului Salonta.

Art.4.  Prezenta dispoziţie se comunică :
      - Institutia Prefectului-Judeţul Bihor
      - Secretarul General al Municipiului Salonta

                  - Serviciul Economic
                  - Se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina oficială de internet a instituţiei
www.salonta.net și prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Salonta.

             P R I M A R      Contrasemnează
 Török László                     p. SECRETAR GENERAL

              Ivanciuc Patricia Edith
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