
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
 COMUNA LOPATARI 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA Nr. 246  
 

privind desemnarea aparatului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor 
electorale ale secțiilor de votare  la nivelul Comunei Lopatari, județul Buzău, cu ocazia  alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 
 

        Primarul comunei Lopatari, judetul Buzau, 
   Având în vedere: 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău, nr. 16189/17.11.2020; 
- prevederile art. 10, lit. h) din  H.G. nr. 754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor  pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;  
- prevederile art.3, lit. f∧1 din H.G. nr. 755/2020, privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregătirii, organizării şi desfăşurării  în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- referatul nr. 5574 din 24 noiembrie  2020, întocmit Biroul financiar contabil si achizitii 
publice  din aparatul de specialitate al primarului comunei Lopatari, județul Buzău; 
                În temeiul art.196, alin.(1), lit. b), art.199, alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ.                        

 
DISPUNE: 

 
         Art.1. Se desemnează aparatul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor 
electorale ale secțiilor de votare  la nivelul Comunei Lopatari, județul Buzău, cu ocazia  alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, după cum urmează: 

- doamna Bisceanu Elena,                SV nr.259 Lopatari; 
- doamna Dascalu Anica,                 SV nr. 260 Luncile; 
- domnul Blidaru Costel Marian,     SV nr. 261 Terca ; 
- domnul Pertea Constantin,            SV nr. 262 Plostina; 
- domnul  Voica Adelin ,                 SV nr. 263 Plaiul Nucului. 

           Art.2. Plata persoanelor nominalizate la art. 1 se va face conform legislației în vigoare.  
Art.3.Atributiile pesonalului tehnic indicat la articolul precedent sunt urmatoarele: 
- Asigura preluarea si predarea catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a 

mastilor de protectie ce vor fi utilizate de catre participantii la procesul electoral.  
- Asigura preluarea si predarea catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a 

materialelor dezinfectante pentru sediile sectiilor de votare. 
- Asigura predarea materialelor de protectie sanitara neutilizate catre institutiile prefectului 

dupa incheierea procesului electoral. 
- Se ingrijesc de depozitarea mastilor de protectie, a materialelor dezinfectante si a materialelor 

necesare desfasurarii procesului electoral. 
- Asigura distribuirea mastilor de protectie catre participantii la procesul electoral. 
- Indeparteaza materialele de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului 

sectiei de votare la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare in cel mult 2 ore de la 
comunicare; 

- Îndrumarea alegătorilor către localul de vot, respectiv ieșirea din sediul secției de votare, 
astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestia; 

- Primirea termometrului, de la primar si măsurarea temperaturii tuturor participanților la 
procesul de votare la intrarea in sectia de votare; 
 - Măsurarea temperaturii - Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter 
personal şi constă in: 



 a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrată nu trebuie să 
depăşească 37,3 0 C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută in prospectul dispozitivului; 
 b) in cazul in care temperatura inregistrată depăşeşte 37,3 0 C, se recomandă repetarea 
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; 

- Împreună cu personalul de pază va asigura respectarea regulilor de protecție individuală, de 
distanțare fizice, de igienă și de acces în sediul secției de votare a participanților la procesul electoral; 

- Indeplineste alte atributii specifice dispuse de catre primar sau presedintele biroului electoral 
al sectiei de votare. 
           Art.4.Prezenta dispozitie se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Lopatari 
în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Buzău, persoanelor nominalizate la art. 1, 
si Presedintii birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
 

Lopatari,  24.11.2020 
 
 

PRIMAR, 
CONSTANTIN CLAUDIU  

 
 
 
 

 
                                                                                              Contrasemnează, 

                                
                                                               Secretar general al U.A.T. Lopatari 

                                                                                            Bratila Floarea 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA LOPATARI 
BIROU FINANCIAR CONTABIL SI ACHIZITII PUBLICE 

 
 

Nr. 8414/ 20.11.2020                                                                                               APROB, 
                                                                                                                                 PRIMAR, 
                                                                                                                       Constantin Claudiu 
 

REFERAT 
          Subsemnatul Posobescu Danut, seful Biroului financiar contabil si achiozitii publice, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lopatari, judeţul Buzău, având în vedere: 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Buzău, nr. 16189/17.09.2020; 
- prevederile art. 10, lit. h) din  H.G. nr. 754/2020, privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor  pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020;  
- prevederile art.3, lit. f∧1 din H.G. nr. 755/2020, privind stabilirea cheltuielilor necesare 

pregătirii, organizării şi desfăşurării  în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 
                Persoanele desemnate să facă parte din apartul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea 
activității birourilor electorale ale secțiilor de votare  la nivelul Comuna Lopatari, sunt următoarele: 

- doamna Bisceanu Elena,                SV nr.259 Lopatari; 
- doamna Dascalu Anica,                 SV nr. 260 Luncile; 
- domnul Blidaru Costel Marian,     SV nr. 261 Terca ; 
- domnul Pertea Constentin,            SV nr. 262 Plostina; 
- domnul  Voica Adelin ,                SV nr. 263 Plaiul Nucului. 

Atributiile pesonalului tehnic indicat la articolul precedent sunt urmatoarele: 
- Asigura preluarea si predarea catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a 
mastilor de protectie ce vor fi utilizate de catre participantii la procesul electoral.  

- Asigura preluarea si predarea catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de 
votare a materialelor dezinfectante pentru sediile sectiilor de votare. 

- Asigura predarea materialelor de protectie sanitara neutilizate catre institutiile prefectului 
dupa incheierea procesului electoral. 

- Se ingrijesc de depozitarea mastilor de protectie, a materialelor dezinfectante si a 
materialelor necesare desfasurarii procesului electoral. 
- Asigura distribuirea mastilor de protectie catre participantii la procesul electoral. 

- Indeparteaza materialele de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului 
sectiei de votare la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare in cel mult 
2 ore de la comunicare; 
- Îndrumarea alegătorilor către localul de vot, respectiv ieșirea din sediul secției de votare, 
astfel încât aceștia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestia; 
- Primirea termometrului, de la primar si măsurarea temperaturii tuturor participanților la 
procesul de votare la intrarea in sectia de votare; 
 - Măsurarea temperaturii - Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu 
caracter personal şi constă in: 
 a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrată nu 
trebuie să depăşească 37,3 0 C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută in 
prospectul dispozitivului; 
 b) in cazul in care temperatura inregistrată depăşeşte 37,3 0 C, se recomandă repetarea 
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus; 



- Împreună cu personalul de pază va asigura respectarea regulilor de protecție individuală, 
de distanțare fizice, de igienă și de acces în sediul secției de votare a participanților la 
procesul electoral; 
- Indeplineste alte atributii specifice dispuse de catre primar sau presedintele biroului 
electoral al sectiei de votare. 

 
          Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun în temeiul art.196, alin.(1), lit.b, art.199, alin(1)-(2) 
din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emiterea unei dispoziţii privind 
desemnarea aparatului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale 
secțiilor de votare  la nivelul Comuna Lopatari, județul Buzău, cu ocazia  alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 2020. 
 
 
 

Sef Biroul financiar contabil si achizitii publice,  
                                                                         Posobescu Danut 


