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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar -  Biroul de Circumscripție Electorală nr.14 Bod 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
comunei Bod. 
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

din 06.08.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.180 

privind desemnarea personalului tehnic auxiliar în Biroul de Circumscripție Electorală Comunală nr. 14 Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.18200 din 06.08.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar 

General ; 

▪ Prevederile art.10 din Legea 135/2020, privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale din anul 2020 locale, precum și a unor măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a acestora; 

▪ Prevederile art.3alin.(6) și art.4 alin. (1) lit. a) din HG nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor 
tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;   

▪ Prevederile art.4 alin.(1) și alin.a) din HG nr.578/2020privind stabilirea cheltuielilor necesare 
pregătirii și desfășurării în bune condiții alegerilor  locale din anul 2020;  

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se desemnează doamna Daniela-Laura Axenie,  ca și personal auxiliar pe perioada existenței Biroului 

de Circumscripție Electorală Comunală nr. 14 Bod. 

Art.2 Persoana desemnată la art.1 din prezenta dispoziție asigură suport tehnic președintelui și locțiitorului 
Biroului de Circumscripție Electorală Comunală nr. 14 Bod.  

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Serviciul Economic din cadrul 

Primăriei comunei Bod. 
 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


