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DISPOZIŢIE

Privind asigurarea locației
loca
Biroului de Circumscripție
ie Electorală
Electoral Comunală Ceica,
județul
țul
ul Bihor, la Alegerile Locale din 27 septembrie 2020
Primarul Comunei Ceica,, judeţul
jude Bihor:
Având în vedere Referatul nr. 1448/29.07.2020,
/29.07.2020, întocmit de secretarul comunei
c
Ceica, prin
care se propune asigurarea locației
loca
Biroului de Circumscripție
ie Electorală Comunală Ceica, județul
Bihor, la Alegerile Locale din 27 sepembrie 2020,
În baza prevederilor art. 10 alin. 5 din Hotărârea
Hot rârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea
măsurilor
surilor tehnice necesare bunei organizări
organiz şi desfăşurări
ri a alegerilor locale din anul 2020, coroborate
cu prevederile art. 11 alin. din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
autorit
administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei
adminis iei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şii completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
aleşilor locali și ale art. 5-6 din
Hotărârea
rârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor
m surilor tehnice necesare bunei organizări
organiz şi
desfăşurări
ri a alegerilor locale din anul 2020,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
tehnic legislativă pentru
elaborarea actelor normative republicată,
republicat cu modificările şi completările
rile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 155 alin. 1 lit. e șii ale art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanța
Ordonan de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
modific
și completările
complet
ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1Se stabilește locația
ția Biroului de Circumscripție
Circumscrip ie Comunală Ceica, județul Bihor, la
următoarea adresa: sediul Primăriei
Prim
comunei Ceica – sala de ședințe,
țe, localitatea Ceica, nr.67, județul
Bihor,cu
cu asigurarea masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2,
SARS
cod poștal 417155,
telefon/fax 0259.324.463, telefon 0259/324.464, e-mail: primaria.ceica@cjbihor.ro
func ionare al Biroului de Circumscripție
Circumscrip
Comunală Ceica,
Art. 2 Se stabilește programul de funcționare
județul Bihor, astfel:
Zilnic: 9.00 – 15.00
În zilele cu termen
en limită:
limit 9.00 – 24.00
Art. 3 În vederea desfăşurării
ării alegerilor autorităţilor
autorit
administraţiei
iei publice locale din comuna Ceica din
data de 27 septembrie 2020, Biroul Electoral de Circumscripţie
Circumscrip ie Comunală
Comunal Ceica va dispune de un
aparat tehnic auxiliar format din 3 (trei) persoane,dupa
dupa cum urmeaza;
- Pop Marin Sorin-consilier
Sorin
superior -informatician
- Mihut Aurica--Viorica-referent-personal tehnic
- Bar-Ivan
Ivan Maria-consilier
Maria
superior-personal
personal tehnic
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii
dispozi se încredinţeazăă Primarul comunei Ceica și
secretarul general al comunei Ceica.
Ceica
Art. 5 Prezenta dispoziţie
ie se comunică,
comunic , prin grija secretarului general al comunei Ceica, cu:
- Instituţia
Institu Prefectului – judeţul Bihor
- Autoritatea Electorală
Electoral Permanentă
- Primarul comunei Ceica
- Site: www.ceica.ro
PRIMAR
MAR
ANA LIVIA SOVRE
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