
 
R O M Â N I A 

                                                     
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZÃU 
 
 
 

ORDIN 

privind constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică 
judeţeană Buzău pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 
 
 
Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.33/16.01.2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată; 

- prevederile art.2 alin.(4)-(6) şi Anexei nr.2 din H.G. nr.101/27.02.2019 privind 

stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru 
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 

- adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr.3035/04.03.2019 către instituţiile 
şi societăţile prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr.101/27.02.2019 şi propunerile 
transmise de acestea; 

- referatul nr.3123/05.03.2019, întocmit în cadrul Serviciului controlul legalităţii, 
al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi 
relaţii cu autorităţile locale; 
 
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 

instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                      

          Prefectul Judeţului Buzãu emite urmãtorul, 

 

ORDIN: 
 

     Art.1 (1) Se constituie Grupul tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică 
judeţeană Buzău, fără personalitate juridică, potrivit anexei care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 
                (2) Componenţa Grupului tehnic de lucru se va completa/modifica 

ulterior, prin ordin al prefectului, doar în baza propunerilor înaintate de 

conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, organizate la nivelul 

judeţului Buzău nominalizate în anexa nr. 2 la H.G. nr. 101/27.02.2019. 

 

       

 



 

 

         Art.2 (1) Grupul tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană 
Buzău va fi condus de subprefectul judeţului şi va asigura urmărirea şi soluţionarea 
operativă a problemelor curente din judeţul Buzău în cadrul operaţiunilor de 
organizare a  a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 

anul 2019. 

                   (2) Activitatea Grupului tehnic de pe lângă Comisia tehnică judeţeană 
Buzău se va desfăşura în biroul subprefectului, camera 17B, etaj I, şi sala 17A,               
etaj 1 din sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău. 
 

         Art.3 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 
guvernamentale, servicii publice deconcentrate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare celor interesaţi. 
 
 

 

 

 
 
 

P R E F E C T, 
 

   Carmen-Adriana Ichim 
 
             
                                                              

           
 

 
 

                                                                            Avizat pentru legalitate, 

                                                                            Şef  Serviciu, Militaru Vasile          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                          

Buzău, 05.03.2019                 
Nr. 177                                                     

  
 Nr.ex: 4 

 

 



 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 
 
      

                                                            Anexa la  
                                                         Ordinul Prefectului nr. 177/05.03.2019 

 
                        
            

COMPONENŢA 
Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană Buzău 

 pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru  
membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 

 

    

 

Preşedinte -  Subprefectul judeţului Buzău:  Petrică-Lucian Foca; 

 

Membrii: 

 

1. Reprezentantul Direcţiei Judeţene de Statistică Buzău: Bratu Marcela; 

2. Reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Buzău: 

Popescu Ginel;                                                                                 

3. Reprezentantul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Buzău: 

Mr. Negoiţă Alexandru; 
4. Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău: Palcău Daniela; 

5. Reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Buzău:  Bolchi 

Eduard Lucian. 
 

 

 
 

 

 
P R E F E C T, 

 
Carmen-Adriana Ichim 
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