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                     ROMÂNIA 

                          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ  
Nr. 11831/09.09.2019 

                                   
 
 

CĂTRE TOATE PRIMĂRIILE 
 În atenția doamnei/domnului Primar și a doamnei/domnului Secretar 

 

 

          Având în vedere responsabilitatea autorităților administrației publice 
locale în ceea ce privește asigurarea bunei organizări și desfășurări a 
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, vă prezentăm, mai jos, 
actele normative ce reglementează acest proces electoral: 

 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată și 

actualizată; 

 H.G. nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor  pentru Preşedintele 

României din anul 2019; 

 H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 

2019; 

 H.G. nr. 631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 H.G. nr. 632/2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare 

pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019; 

 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, 

dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului 

autocolant la alegerile pentru Președintele României din anul 2019; 

 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2019 privind aprobarea 

modelelor propunerii de candidatură, a modelului declaraţiei de acceptare  a 

candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi 

folosite  la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019; 

 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 27/2019 privind aprobarea 

modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile  pentru 

Preşedintele României; 
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 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 28/2019 privind aprobarea 

modelului buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din ţară, modelului 

buletinului de vot utilizat în secţiile de votare din străinătate şi a modelului 

buletinului de vot prin corespondenţă, precum şi a condiţiilor de 

confecţionare, gestionare şi utilizare a acestora la alegerile pentru 

Preşedintele României din anul 2019; 

 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea 

modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale 

suplimentare şi a modelului extrasului din listele electorale care vor fi 

folosite la alegerile  pentru Preşedintele României; 

 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea 

modelelor proceselor-verbale  de consemnare şi centralizare a rezultatelor  

votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019. 

 

 Precizăm că actele normative mai sus-menționate pot fi consultate accesând   

link-ul creat în secțiunea specială ”Alegerile pentru Președintele României din anul 2019” 

a site-ului oficial al Instituției Prefectului – Județul Buzău: https://bz.prefectura. 
mai.gov.ro/, unde veți regăsi și alte informații de interes referitoare la acest scrutin.   

  

 

 

 

 

P R E F E C T, 
 
 

Carmen – Adriana ICHIM 
 
                                   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


