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JUDEŢUL IALOMIŢA 
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PRIMAR 

 

D I S P O Z I ŢI E 

privind  împuternicirea persoanei desemnate să  opereze în 

aplicația  Registrului Electoral  la nivelul  unităţii administrativ teritoriale  

 

 

CREȚU  ION , PRIMARUL COMUNEI  ALEXENI, JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Având in vedere : 

 -    referatul înregistrat sub nr. 2155  din 08.06.2021  privind necesitatea  

actualizării autorizării persoanelor ce pot opera direct in Registrul Electoral ; 

- prevederile art.26, alin (1) din  Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind  

alegerea Senatului și a Camerei  Deputaţilor , precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  legii nr. 115 din 19 mai 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 ; 

 In temeiul art. 155 alin (2), lit b) , 157,  art. 196 alin (1) , litera b) din OUG nr. 57 

/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E  : 

 

 Art. 1. Se desemnează d-na  Dinu  Marina , având funcția de  secretar  general al 

comunei  Alexeni , identificată pe baza CNP  ,  cu CI seria SZ, numarul , emis de 

SPCLEP Urziceni , perioada de  valabilitate    pentru a opera direct in aplicația Registrul 

Electoral la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Alexeni,  telefon , e-mail, pe 

baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de 

autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le  revin conform legii . 

 Art.2. Secretarul  general al comunei Alexeni va comunica prezenta dispoziţie 

autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor nominalizate . 

 Art.3. Prezenta dispozitie abroga prevederile dispozitiei nr. 143 din 31.08. 2018 

emisă de primarul comunei Alexeni, judetul Ialomița privind autorizarea persoanelor 

pentru a opera in Registrul Electoral al unității administrativ teritoriale.  

  

            PRIMAR ,                                             Contrasemnează pentru legalitate  , 

                                                                                         Secretar general al comunei , 

                          Crețu   Ion                                                          Dinu Marina   

Nr.  88. 

Emisă la Alexeni . 

Astăzi 08.06. 2021. 

 


