ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COMANA
PRIMAR
DISPOZITIE
Privind desemnarea personalului tehnic auxiliar de pe langa Biroul Electoral de
Circumscriptie nr. 27- Comana, care participa la operatiuni in vederea organizarii de
desfasurarii alegerilor locale din anul 2016

Primarul Comunei Comana, judetul Constanta;
Avand in vedere:
- Prevederile art.4 alin.(3) si (4) din H.G.nr.54 din 10.02.2016 privind stabilirea
masurilor tehnice necesare bunei organizari si desafasurari a alegerilor locale din anul
2016;
- Prevederile art.2 alin.(1) si (3) din H.G. nr.53 din 10.02.2016 privind stabilirea
cheltuielilor necesare pregatirii si desafsurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul
2016;
- Prevederile Legii nr.115 din 19.05.2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;
In temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.’’a’’ si alin.(2), art.68 alin.(1) si
art.115 alin.(1) lit.’’a’’ din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. – Se desemneaza personalul tehnic auxiliar care sa participe la realizarea
operatiunilor legate de pregatirea si desfasurarea alegeilor autoritatilor administartiei
publice locale din anul 2016, cu urmatoarele persoane:
1.

Dumitru Daniela Giorgiana – contabilul Primariei Comana, inspector principal, grad
profesional principal – informatician al Biroului electoral de circumscriptie comunala;

2.

Udriste Simona – Andra- bibliotecar, statician al Biroului electoral de circumscriptie
comunala.

Art.2. – Pentru persoanele prevazute la art.1 se stabileste o indemnizatie de 65 de lei
pe zi de activitate si li se va asigura in fiecare zi de activitate 10 lei de persoana pentru bauturi
racotirtoare, cafea si gustari.
Art.3. – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza
secretarul comunei Comana si Compartimentul financiar-contabil.
-

Art.4. - Prezenta dispozitie se va comunica cu:
Institutia Prefectului-Judetul Constanta;

-

Primarul Comunei Comana;
Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei Comana;

Primar,
Ion Adam
Avizat pentru
legalitate,

Nr.39
Secretar,
Data 07.04.2016
Maioru
Comana

Mihaela

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COMANA
PRIMAR
DISPOZITIE
Privind stabilirea sediului si a datelor de contact al Biroului electoral de circumscriptie al
Comunei Comana

Primarul Comunei Comana, judetul Constanta;
Avand in vedere:
- Prevederile din H.G.nr.52 din 10.02.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
- Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Constanta cu nr.8176 din 04.04.2016;
- Prevederile Legii nr.115 din 19.05.2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;
In temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.’’a’’ si alin.(2), art.68 alin.(1) si
art.115 alin.(1) lit.’’a’’ din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. – Prin prezenta se stabileste sediul Biroului electoral de circumscriptie al
Comunei Comana,
judetul Constanta in Comuna Comana, str. Primaverii nr.13 –
sediul Primariei Comana.
Art.2. – Datele de contact ale Biroului electoral de circumscriptie comunala sunt
urmatoarele :
telefon/fax 0241. 859.444.
Art.3. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretarul
Comunei Comana.
Art.4 – Prezenta dispozitie se va comunica cu:
-

Primarul Comunei Comana;

-

Institutia Prefectului – Judetul Constanta;

Primar,
Ion Adam

Avizat pentru
legalitate,

Nr.40
Secretar,
Data 11.04.2016
Maioru
Comana

Mihaela

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COMANA
PRIMAR
DISPOZITIE
Privind asigurarea permanentei la sediul Primariei Comana in perioada 11.04.2016 05.06.2016, in vederea organizarii alegerilor locale din anul 2016

Primarul Comunei Comana, judetul Constanta;
Avand in vedere:
- Prevederile din H.G.nr.52 din 10.02.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor
din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
- Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Constanta cu nr.8176 din 04.04.2016;
- Prevederile Legii nr.115 din 19.05.2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali;
In temeiul prevederilor art.61 alin.(2), art.63 alin.(1) lit.’’a’’ si alin.(2), art.68 alin.(1) si
art.115 alin.(1) lit.’’a’’ din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Art.1. – Pentru perioada 11.04.2016 – 05.06.2016 se asigura permanenta la
sediul Primariei Comana prin domnisoara Udriste Simona-Andra, angajata in functia de
bibliotecar al Comunei Comana.

Art.2. – Permanenta va fi asigurata in intervalul orar 16.00- 20.00.
Art.3. – Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretarul
Comunei Comana.
Art.4 – Prezenta dispozitie se va comunica cu:
-

Primarul Comunei Comana;

-

Institutia Prefectului – Judetul Constanta;

Primar,
Ion Adam
Avizat pentru
legalitate,

Nr.41
Secretar,
Data 11.04.2016
Maioru
Comana

Mihaela

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COMANA
PRIMAR
DISPOZITIE
Privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea
desfasurarii alegerilor locale din anul 2016

Primarul Comunei Comana, judetul Constanta;
In conformitate cu prevederile art.20 alin.5 si art.120 din Legea nr.208/2015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea
Autoritatii Electorale Permanente , republicatAvand in vedere:
- Prevederile din H.G.nr.52 din 10.02.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
- Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Constanta cu nr.8176 din 04.04.2016;
- Prevederile Legii nr.115 din 19.05.2015 privind alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum
si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul dispozitiilor art.63 alin.2, art.68 alin.1, precum si ale art.115 lit’’a’’ din Legea
nr.215/2001 priivnd administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. – Se delimiteaza si se numeroteaza sectiile de votare in vederea desfasurarii
alegerilor locale din anul 2016, dupa cum urmeaza:
Nr.
crt

Numar sectie
de votare

Delimitarea sectiei de
votare

Sediul

Vor vota

1

405

Satul Comana in toata
componenta

Scoala cu clasele
Alegatorii din
I-VIII Comana,
satul Comana
str. Primaverii nr.20
2
406
Satul Tataru in toata
Scoala generala
Alegatorii din
componenta
Negip Hagi Fazal,
satul Tataru
str. Intrarii Azaplar
nr.18
3
407
Satul Pelinu in toata
Scoala cu clasele
Alegatorii din
componenta
I-IV Pelinu,
satul Pelinu
Str. Principala nr.29
Art.2. – Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
biroului electoral de circumscriptie comunala, la sediile birourilor electorale ale sectiilor de
votare, in locurile special amenajate pentru afisaj electoral, in alte locuri publice.
Art.3. – Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Comana cu:
-

Institutia Prefectului- Judetul Constanta;

-

Primarul comunei Comana;
Primar,
Ion Adam
Avizat pentru

legalitate,
Nr.43
Data 12.04.2016
Maioru
Comana

Secretar,
Mihaela

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COMANA
PRIMAR

DISPOZITIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in Comuna Comana pentru
alegerile locale din anul 2016
Primarul comunei Comana, judetul Constanta,
Avand in vedere:
- Prevederile din H.G.nr.52 din 10.02.2016 privind aprobarea calendarului actiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016;
- Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Constanta cu nr.8176 din 04.04.2016;
- Prevederile art.79 alin.(1) din Legea nr.115 din 19.05.2015 privind alegerea
autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice
locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004
privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art.63 alin.1 lit.’’a’’ coroborat cu alin.2 al aceluiasi articol, art.68 alin.1 si

art.115 alin.1 lit.’’a’’ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
DISPUNE:
Art.1.- Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral in vederea desfasurarii
alegerilor pentru alegerile locale din anul 2016, dupa cum urmeaza:
1. Comana – str. Primaverii nr.20, in fata Scolii Comunei Comana;
2. Tataru – str. Intrarii Azaplar nr.18, in fata Scolii Negip Hagi Fazal;
3. Pelinu – str. Principala nr.29, in fata Scolii I-IV Pelinu.
Art.2.- Afisajul se va face pe panourile montate potrivit art.1 din prezenta dispozitie si
vor fi folosite de catre candidatii in alegeri si partidele politice care ii sustin.
Art.3.- Panourile montate potrivit art.1 din prezenta dispozitie vor fi montate de catre
Primaria Comana in locatiile stabilite pana cel tarziu la data de 05 mai 2016.
Art.4.– Afisajul este permis si in alte locuri in afara celor prevazute mai sus, dar numai
cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor spatiului
respectiv, si numai cu luarea masurilor impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea
sigurantei cetatenilor.
Art.5. – Se interzice afisajul electoral pe stalpi, pe cofrete electrice, porti si alte locuri
aferente domeniului public nenominalizate.
Art.6. – Integritatea panourilor si a afiselor electorale va fi asigurata de catre organele
de ordine publica.
Art.7 – Pozitiile de pe panourile de afisaj pentru fiecare candidat in alegeri si partidele
care ii sustin se vor stabili de comun acord de catre acestia si vor fi aduse la cunostinta publica
prin mijloacele mass-media.
Art.8. – Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii va atrage dupa sine aplicarea
prevederilor Capitolului V– Contraventii din Legea nr. 115 din 19.05.2015 privind
alegerea autoritatilor administratiei publice locale,
Art.9. – Secretarul comunei Comana va aduce la cunostinta publica prevederile
prezentei dispozitii.
Primar,
Ion Adam
Avizat pentru
legalitate,
Nr.
Secretar,
Data
Mihaela Maioru
Comana

44
12.04.2016

