
Nr. 1O BUZiU
NIEI DIN ANUL 2019

Str. N. Bilc iu, sala nr' 16' municipiul Buziu

Tel: 0238/430.120 Fax: 0238/ 43O'L2L
Email: bejbuzau@bec'ro

DECTZTA NR. 8/ 23-':0-2019

cu privire ra solutionirea pl6ngerii p-artiaului Nalional Liberal - Filiala
-- ' gudurilieritoare la panourile speciale pentru afigaj

pentrucampan|ae|ectora|iprivinda|egerea
Pregedintelui RomAniei din anul 2019

Prin plangerea inregistrata la Biroul Electoral Judelean nr'10 BuzSu sub

nr.73123.10.2019, partidur Nalionar Liberar - Fifiara Buz5u sesizeaz5 faptul cb pe

raza comunei pbndt5u nu se respectb prevederile Dispoziliei nr.189/25.09.2019 prin

care au fost stabilite locurile panourilor de afigaj electoral'

in drept, partidul Nalional Liberal - Filiala Buzbu susline cE primarul comunei

pbnbtdu nu a dus ra indepfinire prevederire dispoziliei menlionate, incdlc6nd astfel

prevederile art. 41 alin. (1) coroborat cu punctul 43 din Programul calendaristic

pentru reafizarea acliuniror necesare pentru aregerea pregedintelui Romdniei in anul

2OIg, aprobat Prin HG nr. 630/2019'' 
i; dovedirea pl6ngerii, partidul Nalional Liberal - Filiala Buzbu a depus plange

fotografice cu rocurire speciare pentru afigaj erectoral stabilite prin Dispozilia

nr.189/25.09.2019.
ExaminSnd pl6ngerea formulatb, rapoftat la probele administrate, Biroul

Electoral Judelean nr. 10 Buziu reline cE, la data inregistririi pldngerii, panourile

pentru afigajul electoral la nivelul UAT Pbnbtbu nu a fost montate fiiind incdlcate

dispozitiile aft. 41 alin. (1) din Legea nr' 37012004'

S-a luat legbtura telefonic cu primarul comunei Pbnitbu cdt 9i cu Secretarul

general ar comunei la data de 23 octombrie 2org, care au transmis prin e-mail

adresa nr. 2929123.10.2019 inregistrat5 la Biroul Electoral Judelean nr.10 BuzSu

sub nr.75 l23.to.2o1g prin care ne aduce la cunogtintb faptul c5 panourile au fost

montate in locurile menlionate in dispozilia peimarului mai sus menlionatS'

in temeiul art. 42 alin. (1), art. 55 lit. z) 9i art. 56 alin. (2) lit. a) din Legea

nr.37012004,

BIRoULELECToRALJuDETEANNR.IoBUZAU
DECIDE:

Respinge pl6ngerea formulatb de Partidul National Liberal - Filiala Buzbu, ca

r5masb fdr5 obiect



prezenta Decizie se aduce la cunogtin!5 public5 prin afigarea la sediul Biroului

Electoral Judelean nr. 10 Buz5u Si pe site-ul Instituliei Prefectului - ludetul Buzbu 9i

se comunicd Partidul Nalional Liberal - Filiala Buzdu.

Corform ar1.42 alin. (3) din Legea nr.370/2004 prezenta Decizie poate fi

contestatd in termen de 48 de ore de la afigare, la Biroul Electoral Central.

BUZAU,E.J. Nr. 1O



BTROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. rO BUZAU

PENTRU ALEGEREA PRE9EDINTELUI ROMANIEI DIN ANUL 2019
Camera 16, incinta Consiliului Judelean Buziu, str. Nicolae BSlcescu, nr. 48, mun. Buziu

Tef: 0238/430.120 Fax: O238/43O.L2I
e-mail : bejbuzau@bec.ro

Nr. 23.10.2019

PROCES - VERBAL
incheiat astizi 23.IO.20 19

cu ocazia afigirii Deciziei nr. 8 cu cu privire la solufionarea plSngerii Paftidului
Nalional Liberat - Filiala Buziu, referitoare la panourile speciale pentru afigaj

pentru campania electoralE privind alegerea
Pregedintelui Rom.iniei din anul 2019

ln temeiul aft. 10 alin. (5) din HotErdrea BEC nr. Il20L9 privind aprobarea

Regulamentului de organizare gi funclionare a birourilor electorale constituite pentru

alegerea pregedintelui Romdniei din anul 2019, am procedat la afigarea Deciziei

nr.8123.10.2019 a Biroului Electoral Judelean nr. 10 Buz5u.

procesul-verbal a fost afi9at ast5zi, 23.10.2019 ora 1700, la sediul Biroul

Electoral Judelean nr. 10 Buzbu, din municipiul Buzdu, b-dul N. BSlcescu nr. 48 9i

pe site-ul Instituliei Prefectului - Judelul Buziu, la secliunea Alegerile pentru

Pregedintele Romdniei din anul 2019.
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