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In atentia operatorilor de calculator 
 

     Subiect.Efectuarea cheltuielilor privind pregatirea, organizarea ṣi desfaṣurarea 

alegerilor pentru Preṣedintele României din anul 2019. 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preṣedintelui 

României, ale Hotărârii Guvernului nr. 632/2019 privind aprobarea bugetului ṣi a 

cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea ṣi desfăṣurarea alegerilor pentru 

Preṣedintele României din anul 2019, precizăm următoarele: 

            

1.Referitor la decontarea cheltuielilor de transport 
              Cheltuielile privind transportul operatorilor de calculator ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare se asigură de către Instituţiile Prefectului, prin intermediul 

primariilor în baza documentelor justificative: 

- ordinul de deplasare ,  va purta în mod obligatoriu semnătura ṣi ṣtampila  

A.E.P. ( pentru instruirile efectuate de către A.E.P.) , a B.E.J., a secţiei de votare, a 

primăriei, după caz în funcţie de motivul deplasării ; pe verso la ordinul de deplasare , 

primãria vizeazã , în urma verificării astfel: primar la conducatorul unităţii , viza CFPP, 

verificat decont; ordinul de deplasare va conţine cel puţin următoarele: nume ṣi 
prenume, calitatea (operator calculator), secţia de votare ṣi U.A.T.-ul , data ṣi motivul 

deplasării (ex.instruire, predare documentaţie B.E.J. în urma închiderii urnelor, etc), 

modalitatea de transport si copie de pe buletin sau carte de identitate (viza de flotant 

unde este cazul); 

- la ordinul de deplasare va fi ataṣat  in original bonul de carburant din  
perioada deplasării sau biletul de transport in comun si vor fi predate primariei pana 

cel tarziu 12.11.2019 pentru turul I si 26.11.2019 pentru turul II. 

2. Decontarea cheltuielilor  
           Primariile verifică ordinele de deplasare , le centralizează in mod obligatoriu 

 intr-un  borderou, intocmesc documentul justificativ pentru cei 10 lei (cheltuieli de 

protocol) si le inainteaza pentru decontare Institutiei Prefectului -Judetul Buzau. 

          Ordinul de deplasare va fi copmpletat in mod obligatoriu atat pe fata cat si pe 

verso de catre titular, inclusiv cu calculul detaliat pentru transport. 
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