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                    R O M Â N I A  

                              
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 
Nr. 13439/10.10.2019 

 
 

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

 
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (5) și art. 120 din Legea nr. 208/2015 (aplicabile 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României potrivit prevederilor art. 10 

din Legea nr. 370/2004) și ale punctului 67 din Programul calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019 aprobat prin H.G. 
nr. 630/2019, cu cel puțin 30 de zile înaintea zilei de referință, până cel mai târziu la 

data de 12 octombrie 2019, primarii aduc la cunoștință publică, cu sprijinul prefecților, 

delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare din țară, precum și sediile acestora, 

în condițiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă prin hotărâre. 

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 1 lit. a) din Hotărârea A.E.P. nr. 33/2019, la 
alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se aplică, în mod corespunzător, 
prevederile Metodologiei privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și 
numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora, aprobată prin 
Hotărârea A.E.P. nr. 16/2016. 

Prin adresa nr. 4680/10.10.2019 înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Buzău 
cu nr. 13434/10.10.2019, Autoritatea Electorală Permanentă ne-a comunicat că 
informațiile privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din județul Buzău 
pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale din data de 10 noiembrie 2019,  
actualizate la data de 10.10.2019 se regăsesc pe site-ul oficial al A.E.P., prin 
accesarea următorului link: http://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-

electorala/registrul-sectiilor-de-votare/. 

De asemenea, pe site-ul oficial al Instituției Prefectului – Județul Buzău, la 
secțiunea specială dedicată alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 a fost 
postat un link către site-ul A.E.P., prin intermediul căruia puteți accesa informațiile mai 
sus-menționate. 

În concluzie, până cel mai târziu la data de 12 octombrie 2019, primarii au 
obligația de a aduce la cunoștință publică delimitarea și numerotarea secțiilor de 
votare, precum și a sediilor acestora - informații cuprinse în Registrul secțiilor de 
votare, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea A.E.P. nr. 16/2016 - în 
următoarele modalități: 

”a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, precum şi 

pe site-ul instituţiei prefectului; 

b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, la sediile altor 

instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de către 

cetăţeni; 

c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; 

d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc 

de publicitate.” 
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Potrivit alin. (4) al aceluiași articol, aducerea la cunoştinţă publică, în modalităţile 
prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), a delimitării şi a numerotării secţiilor de votare, precum 
şi a sediilor acestora este obligatorie. 

 
Precizăm, totodată, că publicaţiile privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de 

votare, precum şi sediile acestora, afişate în locurile publice frecventate de către cetăţeni şi 
la sediile secţiilor de votare, pot conţine numai extrase aferente zonei teritoriale sau 
secţiei de votare unde se face afişarea, așa cum rezultă din prevederile art. 1 alin. (5) al 
hotărârii mai sus-menționate.  

 
În consecință, publicațiile afișate la sediul primăriei și la sediile altor instituții 

publice locale trebuie să conțină numerotarea, delimitarea și sediile tuturor secțiilor 
de votare înființate pe raza unității administrativ-teritoriale din competența 
dumneavoastră. 

 
Totodată, prevederile art. 3 din Hotărârea A.E.P. nr. 16/2016 instituie în sarcina 

primarilor obligația de a asigura montarea de indicatoare, panouri şi/sau a altor 
mijloace de orientare către sediile secţiilor de votare la loc vizibil, în zone publice 
frecventate de către cetăţeni. 

 
 
Vă mulțumim pentru colaborare. 

 
 
 

 

P R E F E C T, 
 

Carmen-Adriana ICHIM 
 

 
                                               

 

 

  


