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DECTZIA NR. 26 1 23.05.2019
privind constatarea cazurilor de for!5 majord care impun intocuirea

pregedinlilor birourilor electorale ale secliilor de votare 9i a locliitorilor
acestora, din raza de competenld a Biroului Electoral Judelean nr. 1O Buzdu

Av6nd in vedere dispoziliile art. 27, alin (1), lit. c) teza I 9i alin. (2) din
Legea nr. 33/2007 privind organizarea gi desfSgurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, republicat5, cu modific5rile ulterioare,

Av6nd in vedere prevederile art. B alin. (2) din Ordonanla de urgen!5 nr.
6/2019 privind unele mdsuri pentru buna organizare gi desfSgurare a alegerilor
pentru membrii din Rom6nia in Parlamentul European din anul 2019 9i art. 15
alin. (3) din Legea nr. 208/20L5 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 urm6toarele
cereri formulate de pregedinfi/loctiitori ai birourilor electorale ale secliilor de
votare din raza de competent5 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u, privind
imposibilitatea desfSgurErii activitSlii pentru care au fost desemnali:
- Cererea doamnei RADU EMILIA de retragere din funcfia de pregedinte al

Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 83 din mun. R6mnicu S5rat, judelul
BuzEu, TnregistratE la Biroul Electoral Judelean nr. 1O Buzdu, suD
nr.L63/22.05.2019, din motive personale;

- Cererea domnului POPA DANIEL de retragere din funcfia de pregedinte al
Biroului Electoral al Secliei de Votare nr. 35 din mun. Buzbu, judeful Buz|u,
inregistrat5 la Biroul Electoral Judefean nr. 10 Buz5u, sub
nr.165/22.05.20t9, din motive personale;

Av6nd in vedere cb motivele invocate sunt intemeiate, Biroul Electoral
Judelean nr.10 BuzEu constatS cazurile de for!5 majorE care impun inlocuirea
pregedinlilor Birourilor electorale ale secliilor de votare nr. 83 si 35.

Va dispune ca, Tn conformitate cu art. 15 alin . (2) gi (3) din Legea nr.
20B|2OI5, Autoritatea ElectoralS Permanent5 sd procedeze la efectuarea
operaliunii de tragere la sorli computerizatd Tn vederea desemndrii unui nou
pregedinte pentru birourile electorale ale secliilor de votare nr.83 mun.
R6mnicu Sdrat 9i 35, locuri vacantate.

in conformitate cu prevederile art.27, alin. (3) din Legea nr. 33/2007,
coroborat cu art. 10 alin. (5) din HotE16rea Biroului Electoral Central
nr.UH/07.03.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i



funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din
Romania Tn Parlamentul European din anul 2OLg, prezenta Decizie urmeaz5 a
se publica la sediul Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u, cdt gi pe site-ul
Instituliei'Prefectului - Judelul Buzau.

Av6nd in vedere dispoziliile art. 4, alin (1) din Hot516rea Biroului Electoral
Central nr. L/H/07 .03.2019,

BTROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. tO BUZAU
DECIDi

Cu unanimitatea voturilor membrilor prezenfi, admite cererile privind
constatarea cazurilor de forl6 major6 care impun inlocuirea pregedintelui Biroului
electoral al secfiei de votare nr. 83 mun. R6mnicu - S|rat - gcoala gimnazialS
,,Vasile Cristoforeanu" formulat5 de doamna RADU EMILIA inregistrat5 sub nr.
t63/22.05.2019 9i a pregedintelui Biroului electoral al secliei de votare nr. 35
mun. BuzEu - $coala gimnazialS "P.H. Zangopol" formulat5 de domnul pOpA
DANIEL inregistratb sub nr. L65/22.05.20L9, din raza de competen!5 a Biroului
Electoral Judelean nr. 10 BuzEu;

Dispune ca, Tn conformitate cu art. 15 alin. (2) 9i (3) din Legea nr.
208/20t5, Autoritatea ElectoralS Permanent| sd procedeze la efectuarea
operafiunii de tragere la sorti computerizat5 Tn vederea desemnbrii unor noi
pregedinli pentru birourile electorale al secliilor de votare nr. 83 - mun. R6mnicu
- SErat - $coala gimnazialS ,,Vasile Cristoforeanu" gi 35 - mun. BuzEu - $coala
gimnazialS "P.H. Zangopol", locurile vacantate.

Definitiv5.
Prezenta Decizie se aduce la cunogtin!5 publicb prin afigarea la sediul

Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buzdu 9i pe site-ul Instituliei prefectului
Judeful Buzbu, la secliunea Alegeri Europarlamenta re 2O19 gi se va comunica
AutoritSfii Electorale Permanente in vederea punerii in aplicare.
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BTROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. lO BUZAU
Pentru alegerea membrilor din RomAnia in Parlamentul European din anul 2o19
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PROCES - VERBAL
incheiat astdzi 23.OS.2019

cu ocazia afigSrii Deciziei privind admiterea cererilor de inlocurie in urma
demisiei din funcliile de preFedinte/locfiitor al Birourilor Electorale ale Secliilor
de Votare din raza de competen!5 a Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buzbu

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

desf5Surarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicat5, cu
modific5rile ulterioare, cu referire la art. 4 din Decizia nr. 26/23.05.2019 a

Biroului Electoral Judelean nr. 10 BuzEu s-a procedat la afigarea Deciziei nr. 26
din data de 23.05.20L9, aprobatd in gedinla din data de 23.05.20tg.

Decizia a fost afigatb astdzi 23.05.2019 ora 1430 la sediul Biroul Electoral
Judefean nr. 10 BuzEu, din municipiul Buz5u, b-dul N. BSlcescu nr. 48 si pe site-
ul Instituliei Prefectului - ludetul BuzEu, la secliunea Alegeri Europarlamentare
20L9.
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