
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA ROŞIORI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA Nr. 56 

din 23. 09.  2020 
privind Modificarea dispozițiilor nr. 45 din 29.07.2020 și nr. 48 din 10.08.2020 prin completarea personalului tehnic 

auxiliar  pentru Biroului Electoral de Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori precum și la secțiile de votare din comună 

 
       Luând în considerare prevederile H.G.nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 
desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, art.5, art.6,  art.10 alin.5. 
       Având în vedere prevederile Legii nr. 115 / 20015 pentru alegerea autorităților administratiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, art.11 alin.1; 
       Ordinul Prefectului nr. 332 din data de 29.07.2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din Județul Bihor 
pentru alegerile locale din 27.09. 2020, art. 3; 
       În baza prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.155 şi art. 196 alin.1 lit.b. 

 
      Primarul comunei Roşiori 
 
                                                         DISPUNE: 
       

   Art.1.     Modificarea dispozițiilor nr. 45 din 29.07.2020 și nr. 48 din 10.08.2020 prin modificarea și completarea 
personalului tehnic auxiliar  pentru Biroului Electoral de 

Circumscripţie nr.73, comuna Roşiori precum și la secțiile de votare din comună după cum urmează: 
        
         Se renunță la calitatea de personal tehnic auxiliar nominalizați prin dispoziția nr. 48 din 10.08.2020 a persoanelor  - 
Mihale Ioana - Alina  și  Csikai Cristina, persoane care în urma tragerii la sorț ocupă funcția de locțiitori președinți al 
secțiilor de votare din comună. 
 
        Se completează personalul tehnic auxiliar nominalizat prin dispoziția nr. 49/29.07.2020   
cu următorii membrii: - ing.Bacs Ladislau   

- Barcsa Monika  
- Lazăr Tudoreanu Laura  
- Lucaciu Irma  

- Lucaciu Alexandru-Paul  
 

         În rest, prevederile Dispozițiilor nr. 45 din 29.07.2020 și nr. 48 din 10.08.2020  rămân neschimbate.        

 
     Art.2. Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, BEC 
73 Rosiori, cu pesonalul tehnic auxiliar nominalizat și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial 
al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE 
AUTORITĂȚII EXECUTIVE” 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI, 
 
     …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
 ………………….……… 

 Varga Sandor 


