
BTROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. lO BUZiU
PENTRU ALEGEREA PREgEDINTELUI ROMANIEI DIN ANUL 2019

Camera 16, incinta Consiliului Judelean Buziu, str. Nicolae Bilcescu, nr, le, mun. Buziu
Tel: 0238/490.120 Fax: 0238/ 4gil.t2/.

e-mail: bejbuzau@bec.ro

Nr. 38/30.09.2019

PROCES - VERBAL
incheiat astizi 30.09.2019

cu ocazia afi95rii Procesului-verbal de completare a Biroului Electoral Judelean
nr' 10 Buziu cu reprezentanlii paftidelor politice parlamentare care au propus

candidali la alegerile pentru Pregedintele Romdniei din anul 2}lg

ln temeiul aft. 10 alin. (5) din Hotdrdrea BEC nr. Ll21lg privind aprobarea
Regulamentului de organizare 9i funclionare a birourilor electorale constituite pentru
alegerea Presedintelui Rom6niei din anul 2019, am procedat la afigarea procesului-verbal

de completare a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u cu reprezentanlii partidelor
politice parlamentare care au propus candidali ta alegerile pentru pregedintele Rom6niei
din anul 2019.

Procesul-verbal a fost afigat astSzi, 30.09.2019 ora 1530 la sediul Biroul Electoral
Judelean nr. 10 Buzdu, din municipiul Buzdu, b-dul N. B5lcescu nr. 48 gi pe site-ul
Instituliei Prefectului - Judelul Buz5u, la secliune a Alegerile pentru pregedintele Rom1niei
din anul2019.
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BTROUL ELECTORAL JUDETEAN NR.10 BUZAU
PENTRU ALEGEREA PRE9EDINTELUI ROMANIEI DIN ANUL 2019

Camera 16, incinta ConsiliuluiJudelean Buziu, str. Nicolae Bilcescu, nr.48, mun. Buz5u
Tel: 0238/430.120 Fax: 0238/430.121

e-mail: bejbuzau@bec.ro

Nr. 3713O.O9.2O19

PROCES'VERBAL
incheiat astizi, 30 septembrie 2019, in gedinla

Biroului Electoral Judetean nr. 10 Buziu cu ocazia completirii cu reprezentanlii
paftidelor politice parlamentare care au propus candidali la alegerile pentru

Pregedintele Rom6niei din anul 2019

Potrivit dispoziliilor aft. 18 alin. (3) din Legea nr. 37012004, republicatS, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, coroborat cu punctul nr. 54 din Programul
calendaristic pentru realizarea acliunilor necesare pentru alegerea Pregedintetui Romdniei
in anuf 20L9, aprobat prin Hot5r6rea Guvernului nr. 630120L9, "in termen de 24 de ore de
la expharea termenului fn care se fac comunicdrilq biroul electoral judelean se
completeazd cu reprezentanlii propugi de paftidele potitice parlamentare care au propus
candidafi, in limita numdrului de reprezentanli prevdzut la alin. (1).

in conformitate cu dispozitiile qft. 2 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 37012004,
paftidele politice parlamentare sunt partidele 9i alte formatiuni politice care au grup
parlamentar propriu in cel pulin una din Camerele Parlamentului 9i care au oblinut in urma
ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul Rom6niei mandate de deputali sau senatori
pentru candidalii inscrigi pe listele acestora ori pe listele unei alianle politice sau electorale
din care au fbcut parte partidele ori formaliunile politice respective.

Potrivit Circularei BEC nr. 32llClBEClPl20t9 formaliunile politice parlamentare care
au propus candidali la alegerile pentru Pregedintele Romdniei din anul 2019 9i vor participa
la prima etapd de completare a biroului electoraljudelean sunt urm5toarele:

- Paftidul Social Democratp
- Paftidul Migcarea PopularS;
- Paftidul Nalional Liberal;
- Alianla USR PLUS;
- Uniunea Democrati Maghiari din Romdnia.

Au fost propugi din paftea partidelor politice parlamentare, conform prevederilor
aft. 18 alin. (3) din Legea nr. 3701?004 republicat5, cu modiflc5rile 9i complet5rile
ulterioare, urmdtorii :



- Domnul Bobe Marian - reprezentant Paftidul Migcarea Populari, propus
prin adresa nr. 44123.09.2019, inregistratd la Biroul Electoral Judetean nr. 10 Buzdu sub
nr. 16123.09.2019;

- Doamna Burducea Geta - reprezentant Paftidul Social Democrat, propusd
prin adresa nr. 98123.09.2019, inregistrati la Biroul Electoral Judetean nr. 10 Buzdu sub
nr. L7124.09.2019;

- Domnul $uler Mihai - reprezentant Alianla USR PLUS, propus prin adresa nr.
24128.09.20L9, inregistrat5 la Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buzdu sub nr.
24128.09.2019;

- Doamna AmSricii Geanina-Florentina - reprezentant Uniunea Democrati
Maghiari din Rom6nia, propusi prin adresa nr. 831UEK127.09.2019, inregistrati la
Biroul Electoral Judelean nr. 10 BuzSu sub nr. 26129.09.20L9;

- Domnul Marin Petre - reprezentant Partidul Nalional Liberal, propus prin
adresa nr. 94129.09.20L9, inregistratd la Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buz5u sub nr.
3t129.09.20t9.

S-a constatat cE sunt indeplinite condiliile din Legea nr. 37012004 pentru alegerea
Pregedintelui Romdniei, republicatS, cu modific5rile 9i completirile ulterioare.

Se declar5 ca fiind legal constituit Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buz5u in formula
completat5 cu reprezentanlii partidelor politice parlamentare care au propus candidati.

Raportat la dispoziliile legale mai sus menlionate si lindnd seama de comunicdrile
primite de Biroul Electoral Judelean nr. 10 Buzdu, componenla Biroului Electoral Judetean
nr. 10 Buzdu, dupb prima etap5, este urmbtoarea:

- judecitor Pugcd Aurel - pregedinte;
- judec5tor Cocor Nina-Corina - locliitor;
- judecitor Nicolae Adriana -'membru;
- Necula Andreea Iuliana - reprezentant AEp;
- Bobe Marian - reprezentant pMp;
- Burducea Geta - reprezentant pSD;
- guler Mihai - reprezentant USR pLUS;
- Amiric5i Geanina-Florentina - reprezentant UDMR;
- Marin Petre - reprezentant pNL".

Procesul-verbal s-a incheiat astdzi, 30.09.2019, ora 1530 si va fi afigat la sediul
Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buzdu gi pe site-ul Instituliei prefectului - Judelul Buzdu,
secliunea Alegerile pentru pregedintele Rom1niei din anul20I9.

Cu drept de contestafie, conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 37O12OO4,
republicatd, cu modiflcdrile 9i completirile ulterioare, coroborat cu punctul nr. 5g din HG
nr' 63012019, in cel mult 2 zile de la expirarea termenului de completare a birourilor
electorale judelene cu reprezentanlii partidelor politice parlamentare care au propus
candidali, la Biroul Electoral Central, ce va fi depus5 la birou din urm5.
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