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DECIZTA NR. 20 | 19.05. 2OIg
privind constatarea cazurilor de for!5 majord care impun inlocuirea

pregedinfilor birourilor electorale ale secfiilor de votare 9i a locfiitorilor
acestora' din raza de competenli a Biroului Electoral Judelean nr. 1O Buziu

Av6nd Tn vedere dispoziliile art. 27, alin (1), lit. c) teza I gi alin. (2) din
Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi desf5gurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicatS, cu modific5rile ulterioare,

Av6nd in vedere prevederile art. B alin. (2) din Ordonanla de urgen!5 nr.
6/2019 privind unele m5suri pentru buna organizare gi desfEgurare a alegerilor
pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul European din anul 2019 gi art. 15
alin. (3) din Legea nr. 208/20t5 privind alegerea Senatului gi a Camerei
Deputatilor, precum gi pentru organizarea gi funclionarea AutoritSlii Electorale
Permanente, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

tn temeiul prevederilor mai sus menfionate, s-au analizat urm5toarele
cereri formulate de pregedinfi/locfiitori ai birourilor electorale ale secliilor de
votare dinraza de competen!5 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buzdu, privind
imposibilitatea desfSgurErii activit6lii pentru care au fost desemnali:
- Cererea domnului Popa Gheorghe de retragere din funclia de Pregedinte al

Biroului Electoral al Secfiei de Votare nr. 406 din sat Zoresti, comuna
Vernegti, judelul BuzEu, judeful BuzEu, inregistratb la Biroul Electoral
Judelean nr. 10 Buzbu, sub nr. t02/77.05.20L9, din motive medicale;

- Cererea doamnei Mihiescu Viorica de retragere din funclia de Pregedinte
al Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 5 din municipiul Buzdu, judelul
Buzbu, inregistrat5 la Biroul Electoral Judefean nr. 10 BuzEu, sub
nr. 105/17.05.20t9, din motive medicale;

- Cererea doamnei Vlisceanu Diana Cristina de retragere din funcfia de
Locfiitor al Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 24 din municipiul BuzEu,
judelul BuzEu, Tnregistratb la Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buzdu, sub
nr. 108/17.05.2019, din motive medicale;

- Cererea domnului Boanci Vasile Adelin de retragere din funclia de
Pregedinte al Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 27 din municipiul
BuzEu, judelul BuzEu, inregistratd la Biroul Electoral Judelean nr. 10 BuzEu,
sub nr.tI4/L7.05.20L9, motivat de faptul cb Tn perioada alegerilor este
plecat din localitate;



- Cererea domnului Papuc Bunea $tefan de retragere din funclia de
Presedinte al Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 60 din municipiul
Buz5u, judelul Buz6u, inregistratb la Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buz|u,
sub nr.I27/t9.05.2019, din motive medicale.

Avdnd in vedere cb motivele invocate sunt intemeiate, Biroul Electoral
Judelean nr.10 BuzEu apreciaz5 cE in cazul persoanelor anterior menfionate
existd situalii de for!5 major5 ce le impiedic5 s5-gi exercite atribuliile de
pregedinli sau locliitori ai birourilor electorale ale secfiilor de votare respective.

Va dispune ca, in conformitate cu art. 15 alin. (2) Si (3) din Legea nr.
208/20t5, Autoritatea ElectoralS Permanent5 sE procedeze la efectuarea
operaliunii de tragere la sorli computerizatd in vederea desemnErii unor noi
pregedinli, respectiv locliitori pentru birourile electorale ale secliilor de votare
ale c5ror locuri s-au vacantat.

in conformitate cu prevederile art. 27, alin. (3) din Legea nr. 33/2007,
coroborat cu art. 10 alin. (5) din Hot516rea Biroului Electoral Central
nr.t/H/07 .03.20L9, privind aprobarea Regulamentului de organizare gi

funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din
Romania in Parlamentul European din anul 20L9, prezenta Decizie urmeaz5 a
se publica la sediul Biroului Electoral Judefean nr. 10 Buzdu, c6t gi pe site-ul
Instituliei Prefectului - Judelul Buzau.

Av6nd Tn vedere dispozifiile art. 4, alin (1) din Hotd16rea Biroului Electoral
Central nr. L/H/07 .03.20L9,

BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 10 BUZAU
DECIDE

Cu unanimitate de voturi se admit cererile privind constatarea cazurilor
de for!5 major5 care impun inlocuirea pregedinlilor birourilor electorale ale
secliilor de votare 9i a locliitorilor acestora, din raza de competen!5 a Biroului
Electoral Judefean nr. 10 Buz5u, dup5 cum urmeaz6:
- Cererea domnului Popa Gheorghe de retragere din funclia de Pregedinte al

Biroului Electoral al Secfiei de Votare nr. 406 din sat Zoregti, comuna
Vernegti, judetul Buz5u, judef ul BuzEu, inregistrat5 la Biroul Electoral
Judelean nr. 10 BuzEu, sub nr. r02/L7.05.2019, din motive medicale;

- Cererea doamnei Mihiescu Viorica de retragere din funcfia de Pregedinte
al Biroului Electoral al Secfiei de Votare nr. 5 din municipiul BuzEu, judelul
BuzEu, inregistrat5 la Biroul Electoral Judefean nr. 1O BuzEu, sub
nr. 105/17.O5.2O19, din motive medicale;

- Cererea doamnei Vlisceanu Diana Cristina de retragere din funcfia de
Locliitor al Biroului Electoral al Sectiei de Votare nr. 24 din municipiul BuzEu,
judelul Buz5u, Tnregistratb la Biroul Electoral Judelean nr. 10 BuzEu, sub
nr.10B/17 .05.20t9, din motive medicale;

- Cererea domnului Boanci Vasile Adelin de retragere din funclia de
Pregedinte al Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 27 din municipiul
Buz5u, judeful Buzbu, inregistratd la Biroul Electoral Judelean nr, 10 Buz5u,



sub nr.Lt4/L7.05.20L9, motivat de faptul cd in perioada alegerilor este
plecat din localitate;

- Cererea domnului Papuc Bunea $tefan de retragere din funclia de
Pregedinte al Biroului Electoral al Secfiei de Votare nr. 60 din municipiul
Buz5u, judelul Buz5u, inregistrat5 la Biroul Electoral Judelean nr. 1O Buz5u,
sub nr.I27/I9.05.2019, din motive medicale;

Dispune cd, in conformitate cu art. 15 alin. (2) gi (3) din Legea
nr.2OB/2015, Autoritatea Electorald Permanentd sd procedeze la efectuarea
operafiunii de tragere la sorfi computerizat5 in vederea desemnbrii unor noi
pregedinfi, respectiv locfiitori pentru birourile electorale ale secliilor de votare
ale cdror locuri s-au vacantat.

DefinitivS.

Prezenta Decizie se aduce la cunostin!5 public5 prin afigarea la sediul
Biroului Electoral ludetean nr. 10 Buzdu 9i pe site-ul Institufiei Prefectului -
Judeful Buzbu, la secliunea Alegeri Europarlamentare 2019 gi se va comunica
AutoritSlii Electorale Permanente Tn vederea punerii Tn aplicare.
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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 19.05.2019

cu ocazia afig5rii Deciziei privind admiterea cererilor de inlocurie in urma
demisiei din funcfiile de pregedinte/locfiitor al Birourilor Electorale ale Secliilor
de Votare din raza de competen!5 a Biroului Electoral ludetean nr. 10 BuzEu

In temeiul art. 73 alin. 12 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi

desf6Surarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicatS, cu

modific5rile ulterioare, cu referire la art. 4 din Decizia nr. 2O/Lg.OS.2OI9 a
Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buzbu s-a procedat la afigarea Deciziei nr. 20

din data de 19.05.2019, aprobatb Tn gedinla din data de 19.05.2019 cu referire
la admiterea cererilor privind constatarea cazurilor de for!5 major5 care impun

inlocuirea pregedintilor birourilor electorale ale secfiilor de votare 9i a locfiitorilor
acestora, din raza de competen!5 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 BuzEu.

Decizia a fost afigat5 ast5zi 19.05.2019 ora 1200 la sediul Biroul Electoral

Judefean nr. 10 BuzEu, din municipiul Buzdu, bdul N. BSlcescu nr. 48 9i pe site-
ul Institutiei Prefectului - Judeful Buzdu, la secliunea Alegeri Europarlamentare

20L9.
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