ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul electoral la comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:



referatul înregistrat sub nr.6370/30.12.2016, elaborat de secretarul comunei Șoldanu și compartimentul
financiar-contabil, prin care se propune desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul
electoral la comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi;
Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.354/26.08.2015 privind desemnarea persoanelor care vor efectua
operaţiuni în Registrul Electoral al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.

În baza:





prevederilor art.26 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputatilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
prevederile art.7 din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României, republicată, modificată şi
completată;
prevederile art.16 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru
modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
dispoziţiile art. 63 alin. (1) lit.a) şi alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată.

În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi
completată.

DISPUN:
Art.1. - Se autorizează următoarele persoane să efectueze operaţiuni în Registrul electoral la comuna Şoldanu,
judeţul Călăraşi:
1)

Dl HULEA TRAIAN, secretar al comunei Șoldanu, județul Călărași, identificat cu CNP1680315511665, legitimat cu CI, seria KL, nr.460229, eliberată de SPCLEP Oltenița, valabilitate:
12.03.2015 – 15.03.2025;

2)

Dna SLAVE ELENA, referent clasa III, gradul profesional superior, în compartimentul stare civilă din
aparatul de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, identificată cu CNP2640826511660, legitimată cu CI, seria KL, nr.477912, eliberată de SPCLEP Oltenița, valabilitate
09.10.2015 – 26.08.2025;

3)

Dl STANCIU DANUŢ-GEORGE-MĂDĂLIN, expert local pe problemele romilor I în compartimentul
dezvoltare comunitară din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi,
identificat cu CNP-1880821512005, legitimat cu CI, seria KL, nr.375187, eliberată de SPCLEP
Oltenița, vlabilitate 31.08.2012 – 21.08.2019;

4)

Dna BUȘTĂ ANGELA-CAMELIA, inspector clasa I, grad profesional superior, în compartimentul
financiar-contabil din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, județul Călărași,
identificată cu CNP-2731221511680, legitimată cu CI, seria KL, nr.254965, eliberată de SPCLEP
Oltenița, valabilitate 24.07.2008 – 21.12.2018.

Art.2. - Persoanele nominalizate la art.1 beneficiază de majorarea salarială prevăzută de art.26 alin.(6) din Legea
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente.
Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția primarului comunei Șoldanu
nr.354/26.08.2015 privind desemnarea persoanelor care vor efectua operaţiuni în Registrul Electoral al comunei
Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Art.4. - Persoanele autorizate la art.1 și compartimentul financiar-contabil vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta dispoziție
autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Autorităţii Electorale Permanente – Filiala Călărași;
c) Persoanelor autorizate din cadrul Primăriei Comunei Şoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Nr. 856
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi, 30 decembrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

