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ROMÂNIA 
INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢUL  BUZÃU 

 
ORDIN 

pentru modificarea anexei 2 la O.P. nr. 465 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice 
judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 10146 din 04/08/2020 întocmit la nivelul Serviciului controlul legalității, al 

aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei și relații cu 
autoritățile locale; 

- prevederile O.P. nr. 465 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene 
pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020; 

- prevederile art. 41 alin. (5), art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1), art. 59 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

În temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 
Prefectul Județului Buzău emite următorul 

ORDIN: 
Art. I.  Anexa nr. 2 la O.P. nr. 465 din 24.07.2020 privind constituirea Comisiei tehnice judeţene 

pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

”Lista funcţionarilor din Instituţia Prefectului – Judeţul Buzău  
care vor asigura lucrările de secretariat ale Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea 

activităţilor de organizare a alegerilor locale din anul 2020 
1)   Militaru Vasile – şef serviciu; 
2)   Feraru Atena – şef serviciu; 
3)   Năstase Dorina - şef serviciu; 
4)   Pavel Diana Mariana – consilier juridic; 
5)   Crângaşu Monica Nona – consilier juridic; 
6)   Florea Valentina – consilier juridic; 
7)   Constantin Carmen Elena – consilier juridic; 
8)   Grigore Filofteia – referent; 
9)   Stanciu Marina Cristina – consilier; 
10)   Lungu Marcel – consilier superior; 
11)   Palcău Marius – expert superior I; 
12)  Dinu Claudia Georgiana – expert.” 

 
Art. II.  Serviciul afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate și situații de urgență. va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin, prin înregistrare și comunicare celor interesați. 

 
                                                          P R E F E C T, 

    Dimian Leonard 
          SUBPREFECT, 
            Vasile Alecu                                                                             Vizat  
                                                                                                   Control de legalitate, 
                                                                                            Şef Serviciu  Militaru Vasile 
 
Buzău, _______________.2020 
Nr._____ 
Nr. ex. : 2 


