
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI – JUDEŢUL  BUZĂU 
 

ORDIN 

privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Buzău, în 

vederea desfășurării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 

 
Prefectul Judeţului Buzău: 

 Având în vedere : 

 - dispoziţiile Legii 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; 

 - dispozițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor 

autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - Legea nr. 135/2020, prin care s-a stabilit ziua de 27 septembrie 2020 ca dată a 

desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale;  

 - prevederile art. 10 alin. (6)  din H.G. nr.577/2020 privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

 - adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr. 9705/27.07.2020 către toate 

primăriile și către consiliul județean şi răspunsurile transmise de acestea; 

 - referatul nr. 9926/31.07.2020, întocmit în cadrul Serviciului controlul legalităţii, al 

aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei şi relaţii cu 

autorităţile locale; 

în temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, emite 

prezentul 

O R D I N 

 

 Art.1.    Se stabilește sediul birourilor electorale de circumscripție din județul 

Buzău pentru alegerile autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020, 

conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art.2. Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate, situaţii de urgenţă va aduce la 

îndeplinire prezentul ordin, prin înregistrare şi comunicare tuturor instituțiilor 

interesate. 
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