
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU 
 

ORDIN 
privind desemnarea personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral 

Județean de Circumscripţie nr. 10 Buzău, din Instituția Prefectului – județul 
Buzău, Consiliul Județean Buzău, Direcția Județeană de Statistică Buzău și 

A.E.P. – Biroul Județean Buzău 
 
     Având în vedere: 

- prevederile art. 121 alin. (2^1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 4 alin. (1) și (2) lit. c) din H.G. nr. 578 din 22 iulie 2020 
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor locale din anul 2020; 

- adresa nr. 11378 din 07.08.2020 a Consiliului Județean Buzău, înregistrată la 
Instituția Prefectului – județul Buzău cu nr. 10360 din 07.08.2020; 

- Decizia nr. 39 din 06.08.2020 a Direcției Județene de Statistică Buzău, 
înregistrată la Instituția Prefectului – județul Buzău cu nr. 10352 din 
07.08.2020; 

- adresa Autorității Electorale Permanente – Biroul Județean Buzău, 
înregistrată la Instituția Prefectului – județul Buzău cu nr. 10311 din 
07.08.2020; 

- referatul nr. 10423 din 07/08/2020 întocmit în cadrul Serviciului controlul 
legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea 
apostilei si relatii cu autoritatile 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 desemnează personalul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral 
Județean de Circumscripţie nr. 10 Buzău, pentru realizarea activităţilor de 
organizare a alegerilor pentru autoritățile publice locale din anul 2020, conform 
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 
  
 
 
 



 
Art. 2.  Personalul tehnic auxiliar desemnat conform prevederilor art. 1 din 

prezentul ordin își va desfășura activitatea sub coordonarea Președintelui Biroului 
Electoral de Circumscripţie Judeţeană Buzău, și va asigura efectuarea lucrărilor 
curente ale acestuia, conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 
necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din anul 2020, aprobat prin H.G. nr. 576 din 22 iulie 
2020 

 
Art. 3. Personalul tehnic auxiliar îşi va desfăşura activitatea în următoarele 

locaţii: 
- Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană Buzău stabilit în sala 16 (parter, 

corp D) și Sala Delegaţiei Permanente (în perioada 27 – 30 septembrie 2020), 
sediul Consiliului Județean Buzău; 

- Biroul Prefectului şi Sala Cabinet– Camerele nr.18, 19, 19A şi 19B, etajul 1 din 
sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 

- Camerele nr. 12, 13, 13 A, 13 B, 15, 16, 17 A, 17 B,  situate la etajul 1 din sediul 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 

- Camerele nr. 20, 21, 21A,22, 23, 27, 28 A, 29, 31, 31A, 32, 32 A şi 33 situate la 
etajul 2 din sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 

- Biroul alegeri - locaţie aflată în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Buzău, situată în curtea interioară a acesteia, potrivit înscrierii din cartea 
funciară. 

 
     Art.4 Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 
guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare celor 
interesaţi. 
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