
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel./fax 0349/525000,0349/525000

DISPOZIŢIE
Cu privire la: desemnarea personalului tehnic auxiliar pe lângă Birourile Electorale constituite 

pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din data de 05 iunie 2016.

Ec. Vâiceleanu Costin Robert, primarul com unei Perieţi, judeţu l Olt;
Având în vedere:

- prevederile art. 112 alin. (3), art. 116 alin. (1) şi art. 121 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 
2015/2001 precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali;

- prevederile art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din H.G. nr. 54/2016 privind stabilirea măsurilor 
tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2016;

- Prevederile art. 63, alin. (2), din Legea nr. 215/2001, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare;

în tem eiu l art. 63  alin. (1) lit. a), art. 68 alin. (1) şi art. 115 a!in.(1) lit. a) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu m odificările şi 
com pletările u lterioare,

PRIMARUL COMUNEI PERIEŢI 
DISPUNE

Articolu l 1. Se desemnează ca personal tehnic auxiliar care participă la efectuarea 
operaţiunilor genarate de desfăşurarea alegerilor autorităţilor administaţiei publice locale, pe lângă 
Birourile Electorale constituite la nivelul comunei Perieţi, judeţul Olt, următoarele persoane:

1. Alexe Ştefania -  inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Perieţi, judeţul Olt -  informatician;

2. Rada Maria -  inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Perieţi, judeţul Olt;

Articolul 2. Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de drepturile prevăzute de 
dispoziţiile H.G. nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în 
bune condiţii a alegerilor locale din anul 2016.

Articolu l 3. Prezenta dispoziţie se va comunica:
Instituţiei Prefectului -  judeţul Olt;

- Birourilor Electorale;
- Persoanelor desemnate;
- Adusă la cunoştinţă publică.


