ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
______________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

privind desemnarea persoanelor autorizate să
efectueze operaţiuni în Registrul electoral
Primarul comunei Balaciu;

Având în vedere:
-

referatul secretarului comunei nr.4737/10.11.2020 prin care face cunoscută
necesitatea actualizării actului administrativ referitor la desemnarea persoanelor
împuternicite să efectueze operatiuni în Registrul Electoral.

În conformitate cu:

- prevederile art.26 alin.(1) - (4) şi art.28 alin.(2) din Legea nr.208/2015 pentru
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,precum şi pentru organizarea şi
functionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 155 alin.(2) , a art.196 alin.(1) lit.b) şi art.240 alin.1 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată şi completată
DISPUN:

Art.1 – Se desemnează ca persoane autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul
electoral, următorii funcţionari publici:
1. D-nul Trandafir Alexandru Viorel - având funcţia de secretar general al comunei
Balaciu , CNP -,posesor al CI seria - nr.-,eliberat de SPCLEP - la data de -,cu
valabilitate până la -, responsabil cu actualizarea, în Registrul electoral, a

informaţiilor privind cetăţenii români cu drept de vot, arondarea acestora la secţiile
de votare precum si cu celelate operatiuni legate de pregătirea şi desfăşurarea
alegerilor.

Drăgan Maria - având funcţia de consilier superior în cadrul
Compartimentului stare civilă, registratură, relaţii cu publicul,petiţii,arhivă, CNP posesoare a CI seria - nr.-,eliberat de SPCLEP - la data de - , cu valabilitate până la
15.11.2021, reponsabilă cu radierea din Registrul electoral a persoanelor decedate.

2. D-na

Art.2 – (1) Persoanele autorizate menţionate la art.1 au acces la toate datele şi
informaţiile necesare actualizării Registrul electoral, deţinute la nivelul primăriei şi al
serviciului public comunitar local al unităţii administrativ-teritoriale comuna Balaciu.
(2) - Cu ocazia alegerilor,persoanele împuternicite vor pune la dispoziţia alegătorilor
în vederea consultării,copiile listelor electorale permanente,numai în ce priveste datele
proprii ale persoanelor solicitante,astfel încât să se asigure protecţia datelor cu caracter
personal ale terţilor.

(3) Atribuţiile persoanelor desemnate se completează cu cele prevăzute în normele
şi instrucţiunile elaborate de A.E.P. în legătură cu gestionarea şi utilizarea Registrului
electoral.
Art.3 – Pe data intrării în vigoare a prezentei, Dispoziţia nr.92 din 28.08.2015 se
abrogă.
Art.4 – Prin grija secretarului general al comunei , prezenta dispoziţie se comunică
în termenele legale : persoanelor nominalizate la art.1, Biroului judetean al A.E.P. ,
Instituţiei Prefectului – Judetul Ialomiţa în vederea exercitării controlului de legalitate, se
va publica în Monitorul oficial local.
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