România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind completarea modificării dispoziţiei nr. 168/2015 de autorizare a
persoanelor care efectuează operaţiuni in listele electorale permanente şi ţinerea
la zi a Registrului electoral al comunei Şanţ precum şi comunicările cu Autoritatea
Electorală Permanentă;

Având in vedere: - referatul domnului Grapini Emil secretarul Comunei

Şanţ înscris sub nr. 1585 din 4 aprilie 2018 în acest sens;
-adresa nr. 893

din 20 august

2015 transmisă de

Autoritatea Electorală Permanentă înscrisă la Primăria comunei Şanţ sub nr.

6324 din 25-08-2015 prin care solicită lista persoanelor desemnate

şi copia

dispoziţiei prin care au fost desemnete persoane să efectueze operaţiuni în
Registrul electoral în comuna Şanţ,
-prevederile art. 26 şi art. 28 alin. (2) din legea nr.

208/ 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea

şi funcţionarea

Autorităţii Electorale

Permanente, să efectueze

operaţiuni în Registrul electoral cuprinzând cetăţenii români cu domiciliul sau
reşedinţa în ţară,

-prevederile art. 26 alin. (6) din Legea nr. 208/2015

prin care persoanele autorizate beneficiază de o majorare a salarului de bază avut
cu 5 clase de salarizare suscesive suplimnetare faţă de clasa deţinută;

IN BAZA:

- prevederile art. 61 alin. (2), (3) si (5), art. 63 alin. (1) lit. a) si alin.(2) teza Ia si art. 117 lit. h) din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica
locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Şi în temeiul dispoziţiilor art. 68 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu
modificările si completările ulterioare, Primarul comunei Şanţ;

DISPUN

I. începând cu data de 04-04-2018 se autorizează doamna Iuşan Camelia
- inspector resurse umane în cadrul Primăriei comunei Şanţ, cu domiciliul în

comuna Şanţ nr. 977A, identificată cu CNP 2910726060612 şi CI seria XB nr.
476872 eliberat de SPCLEP Sîngeorz-Băi la data de 17.04.2015, cu o valabilitate
de până la data de 17-04-2022, să efectueze operaţiunile, prevăzute de lege, în
listele electorale permanente, pe baza comunicărilor primite, potrivit legii.

II.începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, art. I din
dispoziţia nr. 129/29-05-2017 îşi peirde valabilitatea.
III.Celelalte articole şi aliniate ale dispoziţiilor nr.168/3-09-2015 şi 129/2905-2017 rămân nemodificate.
IV.Anexa cu lista persoanelor desemnate să efectueze operaţiuni în listele
electorale face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
V.Dispoziţia va fî comunicata autoritarilor, instituţiilor si persoanelor
interesate, prin grija secretarului comunei.
VI. Prezenta dispoziţie se comunica de secretarul comunei d-ul Grapini Emil
cu :
-Primarul comunei Şanţ;
-Persoana nominalizată la art. I,

-Instrituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud,
-Autoritatea Electorală Permanentă.

PRIMAR,
Sz

AVIZAT PENiRU LEGALITATE,
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