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PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 
Comuna Griviţa, 737280, judeţul Vaslui, România 

CUI: 3394074, telefon: 0235424744; fax: 0235424677, 

email: grivita@vs.e-adm.ro; web: www.grivitavs.ro 
 _ 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind numirea personalului tehnic auxiliar al  

Biroul Electoral de Circumscripţie comunală Nr. 42 Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- necesitatea asigurării personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripţie 

comunală nr. 42 Griviţa; 

- art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020;  

- H.G. nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune 

condiţii a alegerilor locale din anul 2020; 

- Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

acestora; 

- Legea nr. 115/2015 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;  

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 1. - Se desemnează personalul tehnic auxiliar al Biroul Electoral de Circumscripţie 

comunală Nr. 42 Griviţa, care participă la efectuarea operaţiunilor generate de desfăşurarea 

alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale, în următoarea componenţă: 

 - Bogdan-Constantin Vătafu – secretarul general al comunei Griviţa; 

 - Silvia Negîci – inspector; 

 - Cristina-Elena Rogojină – consilier - informatician; 

 - Mariana-Viorica Ianu – referent. 

 Art. 2. - Personalul desemnat la art. 1 îşi va desfăşura activitatea pe toată perioada de 

funcţionare a Biroului electoral de circumscripţie comunală nr. 42 Griviţa şi va beneficia de 

prevederile Legii nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

acestora. 

 Art. 3. - Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către persoanele menţionate la art. 1. 

Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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