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R O M Â N I A 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA  PREFECTULUI - JUDEŢUL BUZĂU 
 

ORDIN 

pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Buzău nr. 

647/05.10.2020 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție 

Județeană nr. 10 Buzău, în vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 06 decembrie 2020 
 

 Având în vedere: 

- dispoziţiile Legii nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare;    

- prevederile H.G. nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020;  

- prevederile art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020; 

- Decizia nr. 61/06.11.2020 privind normele tehnice de completare și verificare, 

precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării 

la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a Biroului 

Electoral Central pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 

2020; 

- prevederile art. 59-62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată;  

- măsurile stabilite de Comisia Tehnică Județeană Buzău pentru coordonarea 

activităților de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020 în ședința de lucru din 13.11.2020; 

- adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău nr. 16097/16.11.2020 către Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Buzău și răspunsul comunicat de această 

instituție, înregistrat la nr.16222/18.11.2020; 

- referatul nr. 16255/18.11.2020 întocmit la nivelul 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, Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 

 

ORDIN: 
 Art.I   Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 647/05.10.2020 privind 

stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău, în 

vederea desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06 

decembrie 2020 se completează după cum urmează: 
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1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat,  

alineatul (1ˆ1), cu următorul cuprins: 

 ” (1ˆ1) Începând cu data de 21.11.2020, stația de prelucrare a datelor 

centralizate va fi amplasată în Sala Mică situată în incinta Sălii Sporturilor 

”Romeo Iamandi” din Strada Mesteacănului, nr. 20, Municipiul Buzău.” 

2. La articolul 1, după alineatul (1ˆ1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (1ˆ2), cu următorul cuprins: 

 ”(1ˆ2) Începând cu data de 05.12.2020, sediul Biroului Electoral de 

Circumscripție Județeană nr. 10 Buzău pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din 06 decembrie 2020 se stabilește la Sala Mare situată în incinta 

Sălii Sporturilor ”Romeo Iamandi” din Strada Mesteacănului, nr. 20, Municipiul 

Buzău.” 

3. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 ”(2) Activităţile specifice tehnico-organizatorice de depozitare, pregătire şi 

distribuire a materialelor necesare procesului de votare către birourile electorale 

ale secţiilor de votare din judeţ se vor desfăşura în ”Biroul Alegeri”, locaţie aflată 

în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău, situată în curtea interioară 

a acesteia, potrivit înscrierii din cartea funciară.” 

4. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 

 ”(3) Activităţile specifice tehnico-organizatorice de predare a materialelor şi 

documentelor folosite/rezultate în procesul de votare la secţiile de votare, respectiv 

de primire a acestora de către Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 

Buzău se vor desfăşura în Sala Mare, în Vestiarele nr. 3 și nr. 4 și în Sala de joc și 

tribunele situate în incinta Sălii Sporturilor ”Romeo Iamandi” din Strada 

Mesteacănului, nr. 20, Municipiul Buzău.” 

 Art.II   Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului Județului Buzău nr. 

647/05.10.2020 rămân neschimbate. 

 Art.III Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, strategii 

guvernamentale, servicii publice deconcentrate va duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin, prin înregistrare, publicare pe site-ul oficial al Instituției 

Prefectului – Județul Buzău, în secțiunea specială dedicată alegerilor pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 06 decembrie 2020 și comunicare celor 

interesați. 

   

P R E F E C T, 

  Leonard DIMIAN 

SUBPREFECT, 

           Vasile ALECU                                                                                                    
                                                                                                      
                                                  

Buzău, 18.11.2020                                              Vizat 

Nr. 866                                                                    Control de legalitate, 

4 ex.                                                                                        Şef Serviciu, Stanciu Marina Cristina  
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