
R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 
 

ORDIN 
privind stabilirea sediului Biroului Electoral Județean Buzău pentru  

alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 
 

 Având în vedere: 
- prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată și actualizată; 

- prevederile art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  pentru membrii din România 
în Parlamentul European din anul 2019; 

- prevederile punctului 16 din Anexa 1 la H.G. nr. 81/2019 privind aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea 
membrilor din România  în Parlamentul European în anul 2019; 

- prevederile art. 3 alin. (2) lit. k) din H.G. nr. 100/2019 pentru aprobarea 

bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European 

din anul 2019; 

- prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 6/2019 privind unele măsuri 
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  pentru membrii din România 
în Parlamentul European din anul 2019;  

- adresa nr. 4019/21.03.2019 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la 
Instituția Prefectului – Județul Buzău cu nr. 3896/21.03.2019; 

- referatul nr. 3979/22.03.2019, întocmit la nivelul 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 Buzău emite următorul, 

 

ORDIN: 
 

      Art.1 (1) Se stabilește sediul Biroului Electoral Județean Buzău în Sala nr. 16, 

situată în clădirea din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul Buzău, în care își 
desfășoară activitatea Consiliul Județean Buzău, clădire aflată în administrarea 

Instituției Prefectului – Județul Buzău. 
 

 

 



  (2) Stația de prelucrare a datelor centralizate va fi amplasată în Camera nr. 

20, parter, Corp D, situată în clădirea din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, municipiul 

Buzău, în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean Buzău, clădire aflată în 
administrarea Instituției Prefectului – Județul Buzău. 
 (3) Activitățile specifice tehnico-organizatorice de depozitare, pregătire și 
distribuire a materialelor necesare procesului de votare către birourile secțiilor de 
votare din județ, precum și de primire a materialelor și documentelor folosite/rezultate 

în procesul de votare la secțiile de votare și, respectiv, în activitatea desfășurată la 
nivelul Biroului Electoral Județean Buzău, se vor desfășura în ”Biroul Alegeri”, locație 
aflată în administrarea Instituției Prefectului – Județul Buzău, situată în curtea 
interioară a acesteia, potrivit înscrierii din cartea funciară. 
 

 Art.2 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 
guvernamentale, servicii publice deconcentrate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin, prin înregistrare și comunicare celor interesați. 
 

 
 
 
 

P R E F E C T, 
 

Carmen-Adriana ICHIM 
 
 
 
 
 

                              Avizat pentru legalitate, 

                                                                                       Șef Serviciu, Militaru Vasile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 22.03.2019   
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