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R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZÃU 
 
 
 

ORDIN 

privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea 
activităţilor de organizare a alegerilor pentru  

Președintele României din anul 2019 
 
Având în vedere: 
- prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată și actualizată; 

- prevederile art. 2 alin. (1) și (2) şi ale Anexei nr. 2 din H.G. nr. 631/2019 

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor  

pentru Preşedintele României din anul 2019; 

- adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău nr. 11404/02.09.2019 către 

instituţiile şi societăţile prevăzute în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 631/2019 şi 

propunerile transmise de acestea; 

- referatul nr. 11454/02.09.2019, întocmit în cadrul Serviciului controlul 

legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea 

apostilei şi relaţii cu autorităţile locale; 
 
În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 

 
ORDIN: 

 
 Art.1 Se constituie, la nivelul judeţului Buzău, Comisia tehnică judeţeană 

pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Președintele 

României din anul 2019, fără personalitate juridică, formată dintr-un număr de 16 

membri nominalizaţi în cuprinsul Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

      

        Art.2 (1) Comisia tehnică judeţeană, constituită potrivit art. 1, va fi condusă 

de prefectul judeţului şi va asigura coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor 

ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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             (2) Comisia tehnică judeţeană îşi va desfăşura activitatea în Biroul 

Prefectului – Camera 19A şi în Sala Cabinet – Camera 18, Etaj I din sediul 

Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău, din Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48, 

Municipiul Buzău. 

 

 Art.3 Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene Buzău vor 

fi asigurate de personalul din cadrul Instituţiei Prefectului–Judeţul Buzău, prevăzut 

în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 Art.4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare celor interesaţi. 
 
 
 
 
 

P R E F E C T, 
 

   Carmen-Adriana ICHIM 
 
             
                                                           
 

 
                                                                            Avizat pentru legalitate, 

                                                                            Şef  Serviciu, Militaru Vasile          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

Buzău, 02.09. 2019                 
Nr. 557                                                    
  
 

 

 
Serviciul controlul legalităţii, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu autoritatile locale 

Nr. ex.: 4         
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