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DECIZIE
Privind solutionarea cererilor de înlocuire a unor membri ai birourilor electorale
ale secțiilor de votare din județul Mehedinți
Având în vedere adresele din partea formațiunilor politice de înlocuire a
reprezentanților acestora în unele secții de vota înregistrate la Biroul Electoral
Județean nr.27 Mehedinți,
Potrivit art.21 alin.(3) din Legea nr.370/2004, ”în cazul in care presedintii
birourilor electorale ale sectiilor de votare, loctiitorii acestora si membrii acestora,
respectiv operatorii de calculator nu isi indeplinesc atributiile ce le revin sau savarsesc
contraventii prevazute de prezenta lege, sunt inlocuiti de indata, la solicitarea biroului
electoral ierarhic superior, de catre organismele sau persoanele care le-au desemnat,
dupa caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevazute de prezenta
lege.”
Potrivit art.15 alin.3 din Legea nr.208/2015, ”în cazuri de forță majoră,
înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor
acestora, se realizează de Autoritatea Electorală Permanentă prin tragere la sorți
computerizată, dintre persoanele înscrise în Corpul experților electorali, cu domiciliul
sau reședința în județul respectiv”;
Potrivit art.15 alin.2 din Legea nr.370/2004, ”reprezentanții fromațiunilor
politice în birourile electorale pot fi înlocuiți la cererea celor care i-au propus, cu
aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării...”
Pentru aceste motive,
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 27 MEHEDINȚI
DECIDE:
Art.1 . Admite cererile de inl;ocuire formulate de Alianta USR – PLUS,
UDMR și PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ si dispune inlocuirea unor
reprezentanti ai acestor formatiuni politice din birourile electorale ale sectiilor de
votare, dupa cum urmeaza:
1. SV 191 reprezentantul USR se înlocuiește cu STRÎMBEANU DORU
2. SV 164 reprezentantul UDMR se înlocuiește cu BAIAȘ ELISABETA
1

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI
pentru alegerea Președintelui României
din anul 2019
Strada Traian, nr. 89, Drobeta Turnu Severin
Tel: 0252 391530, Fax: 0252 391531
E-mail: bejmehedinti@bec.ro;
Web:https://mh.prefectura.mai.gov.ro/europarlamentare-2019/

_____________________________________________________
3. SV 290 reprezentantul UDMR se înlocuiește cu BECHERU PETRIȘOR
4. SV 141 reprezentantul UDMR se înlocuiește cu GIUMANCA RODICA
5. SV 218 reprezentantul PMP se înlocuiește cu BOGDAN MIHAI.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de
internet a acestui birou.

PREȘEDINTE,
Judecător ION - COSMIN SIMA

Dr.Tr.Severin
Nr.8/09.11.2019
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