
       ROMANIA                                            
JUDETUL GALATI 
COMUNA OANCEA  
        PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I A nr.89 
 

din 22  septembrie 2020 
 

privind: desemnarea personalului tehnic al biroului electoral al secției de votare Oancea, județul 
Galați 

 
Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați. 

 Având in vedere referatul d-nei consilier Coman Ana Maria din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Oancea înregistrat la nr.2659/21.09.2020; 

 Având în vedere art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

 Având în vedere Ordinul nr.1594/140/2020 din 16 septembrie 2020 privind stabilirea unor 
măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a 
procesului electoral; 

 În baza art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N 

 
           Art.1 Pentru sprijinirea activității biroului electoral al secție de votare Oancea cu privire la 
protejarea sănătății individuale a cetățenilor, a sănătății publice și evitarea infectării cu virului 
SARS-CoV-2 a participanților la procesul electoral, se desemnează ca personal tehnic următoarele 
persoane care vor avea ca atribuții: 
                      1. Stoica Ioana – asistent medical – termoscanare   
                      2. Avădanei Ligia – dezinfectare   
                      3. Roman Mariana Claudia – distribuire măști – îndrumător intrare în secția de votare 
                      4. Ionescu Gica – echipare măști 
                      5. Bezman Romulus – îndrumător ieșire din secția de votare, scoatere mască și   
                          dezinfectare – responsabil grup electrogen 
                      6. Palade Petru – dezinfectare periodică 
                      7. Dediu Ionica – curățenie generală 
          Art.2 (1) Pesonalul tehnic participă la instalarea secției de votare, la transportul materialelor 
auxiliare precum și a buletinelor de vot. 
               (2) Personalul tehnic va asigura distribuirea materialelor către membrii secției de votare. 
          Art.3 Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Galați și biroului 
electoral al secției de votare de către secretar general Dima Elisabeta. 
 
                    PRIMAR,                                                                                
 
         Victor CHIRILOAIE.                            
        Contrasemnează pentru legalitate 
                    Secretar general               
    
                                                                                                            Elisabeta DIMA.               


