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                   R O M Â N I A  
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COMISIA TEHNICĂ JUDEȚEANĂ 
Nr. 11894/11.09.2019 

 
 

CĂTRE TOATE PRIMĂRIILE 
- în atenția doamnei/domnului Primar și a doamnei/domnului Secretar – 

 
 În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru 
Președintele României din anul 2019, având în vedere atribuțiile stabilite în sarcina 
primarilor de prevederile art. 43 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, precum și de  
ale art. 8 lit. b) și art. 10 alin. (7) din H.G. nr. 631/2019, este necesar să dispuneți 
toate măsurile ce se impun pentru asigurarea corespunzătoare a sediilor birourilor 
electorale ale secțiilor de votare de pe raza unității administrativ-teritoriale pe care o 
conduceți, precum și a condițiilor specifice de dotare tehnico-materială a acestora, 
având în vedere și prevederile Hotărârii A.E.P. nr. 44/2016. 

 În acest sens, pentru preîntâmpinarea oricăror nereguli/disfuncționalități ce ar 
putea afecta buna desfășurare a procesului electoral și/sau ar putea conduce la 
nerespectarea termenelor stabilite de Programul calendaristic aprobat prin H.G. nr. 
630/2019, vă solicităm să procedați la verificarea sediilor și a dotărilor tehnico-
materiale ale secțiilor de votare, prin raportare, cu prioritate, la prevederile 
art. 9 din H.G. nr. 632/2019, potrivit cărora: ”Pentru reducerea cheltuielilor 
necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor 

utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile 

anterioare şi aflate în stare bună.”. 

 Rezultatele verificărilor pe care le veți dispune vor face obiectul unei 
informări punctuale cu privire la conformitatea și funcționalitatea sediilor 
secțiilor de votare și a dotărilor tehnico-materiale necesare desfășurării 
corespunzătoare a activității la nivelul secțiilor de votare înființate pe raza 
dumneavoastră de competență teritorială, care va fi comunicată Instituției 
Prefectului – Județul Buzău până în data de 25.09.2019. 

 Vă mulțumim pentru colaborare. 
 
    

P R E F E C T, 
 

Carmen-Adriana ICHIM 
 

 
 


