
R O M Â N I A 

                                                    
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BUZÃU 

 

ORDIN 

privind constituirea Comisiei tehnice jude ene pentru coordonarea 

activit ilor de organizare a referendumului na ional pentru revizuirea 
Constitu iei din 6 şi 7 octombrie 2018 

 

Având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; 
- prevederile O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

3/2000  privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru 
unele măsuri  pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului na ional 
pentru revizuirea Constitu iei; 

- prevederile art.6 alin. (1), (2) şi Anexei nr. 2 din H.G. nr. 744/18.09.2018 

privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor 
necesare  pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului na ional 
pentru revizuirea Constitu iei  din 6 şi 7 octombrie 2018; 

- adresa Institu iei Prefectului-Jude ul Buzău nr. 12663/19.09.2018 către 
institu iile şi societă ile prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 744/2018 şi 
propunerile transmise de acestea; 

- referatul nr.12711/2018, întocmit în cadrul Serviciului controlul legalită ii, al 
aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi rela ii 
cu autorită ile locale; 

 

În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 
institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
                      

          Prefectul Jude ului Buzãu emite urmãtorul, 
 

ORDIN: 
 

     Art.1 Se constituie, la nivelul jude ului Buzău, Comisia tehnică jude eană 
pentru coordonarea activită ilor de organizare a referendumului na ional pentru 
revizuirea Constitu iei din 6 şi 7 octombrie 2018, fără personalitate juridică, 
formată dintr-un număr de 16 membrii nominaliza i în cuprinsul Anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 

 



      

       Art.2 (1) Comisia tehnică jude eană, constituită potrivit art. 1, va fi condusă de 
prefectul jude ului şi va asigura coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce 

revin autorită ilor administra iei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate 

ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice 

centrale, prevăzute de legisla ia în vigoare. 

            (2) Comisia tehnică jude eană îşi va desfăşura activitatea în Biroul 
Prefectului şi Sala Cabinet din sediul Institu iei Prefectului-Jude ul Buzău. 
 

Art.3 Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice jude ene Buzău vor 
fi asigurate de personalul din cadrul Institu iei Prefectului – Jude ul Buzău, 

prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art.4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 
guvernamentale, servicii publice deconcentrate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare celor interesa i. 

 

 

P R E F E C T, 

 

   Carmen-Adriana Ichim 

 

             

                                                             SUBPREFECT, 

 

             Petric -Lucian Foca 

           
 

 

 

                                                                            Avizat pentru legalitate, 

                                                                            Şef  Serviciu, Militaru Vasile          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                          

  Buz u, 20.09. 2018                 

  Nr. 575                                                    
  
 Nr.ex: 4 

 

    



INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL BUZ U 

 
      

                                       Anexa nr. 1 la  

                                                         Ordinul Prefectului nr. 575/20.09.2018 
 
                        

            

COMPONEN A 

 Comisiei tehnice jude ene pentru coordonarea activit ilor de organizare a 
referendumului na ional pentru revizuirea Constitu iei  

din 6 şi 7 octombrie 2018 
 

 

    

1) Preşedinte : Prefectul jude ului Buzău – Carmen Adriana Ichim; 

2) Subprefectul jude ului Buzău – Petrică-Lucian Foca, membru; 

3) Secretarul jude ului Buzău – Gavrilă Lauren iu, membru; 

4) Directorul Direc iei Jude ene de Statistică – Geambaşu Cornelia, membru; 

5) Directorul General al Direc iei Generale a Finan elor Publice a Jude ului 
Buzău – Orşa Valentin,membru;         

6) Inspectorul-Şef al Inspectoratului Jude ean de Poli ie Buzău – Comisar şef 
de poli ie Pantazi Virgil Lauren iu, membru; 

7) Inspectorul-Şef al Inspectoratului Pentru Situa ii de Urgen ă Jude ean Buzău 
– colonel Găvăneanu Viorel, membru; 

8) Şeful Biroului Jude ean de Administrare a Bazelor de Date de Eviden ă a 
Persoanelor – Comisar şef de poli ie Dumitrescu Gabriel, membru; 

9) Şeful Serviciului Public Comunitar Jude ean de Eviden ă a Persoanelor –
Ardeleanu Romeo, membru; 

10) Inspectorul-Şef al Inspectoratului Jude ean de Jandarmi – locotenent colonel 

Cueru Virgil, membru; 

11) Inspectorul General adjunct al Inspectoratului Şcolar Jude ean – Wamsiedel 

Nela, mebru; 

12) Directorul Direc iei de Sănătate Publică a Jude ului Buzău – Ungureanu 

Cristina Iuliana, membru; 

13) Reprezentantul Teritorial al Serviciului de Telecomunica ii Speciale – 

colonel inginer îu Marian, membru; 

14) Reprezentantul Teritorial al Autorită ii Electorale Permanente – Ionaşcu 
Adriana, membru; 

15) Reprezentantul Teritorial al Societă ii Comerciale "Electrica" - S.A. – 

Director Popa Gabriel, membru; 

16) Corespondentul Teritorial al Agen iei Na ionale de Presă AGERPRES – Ivan 

Dorin, membru. 

 
 

 

 

 


