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 DISPOZIȚIA nr. 126 

                                                                    din 03.12.2020 

privind înlocuirea personalului tehnic auxiliar în secţia de votare nr. 541 din Comuna 

Şincai la Alegerile Senatului și Camerei Deputaților din 06.12.2020 

 

Primarul Comunei Șincai, județul Mureș, d-nul Vasile POP 
Avand în vedere  

-Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea 

și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare 

-Legea 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare 

-H.G. nr. 744/2020  privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020 

- H.G. nr. 745/2020  pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cu modificările și completările 

ulterioare 

-H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1), lit.a), alin. (2), lit. b), şi ale art. 196 alin. (1) lit.b) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 DISPUNE: 

    Art. 1 Se  înlocuiește doamna Nae Aurica cu domnul Tofan Ilie – Constantin pentru a  

exercita atribuțiile conferite personalului tehnic auxiliar care participă la operaţiuni în 

vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data 

de 06.12.2020 în secția de votare nr. 541, din Comuna Şincai.  

Nr. secţie de votare Nume şi Prenume  Localul/sediul secţiei de votare 

Secţia de votare nr. 541 Tofan Ilie - Constantin Şcoală/Cămin Lechincioara 

    Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Primarul 

Comunei Șincai și Secretarul General al Comunei Șincai.  

    Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul Secretarului General al 

Comunei Şincai în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş 

                                                       

                                              PRIMAR 

                                              Vasile POP 

Viză de legalitate 

Secretar General delegat 

Dan Cristian ONAC 
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