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DECIZIE 

Privind soluționarea cererilor de înlocuire a unor membri ai birourilor electorale  

ale secțiilor de votare din județul Mehedinți, a sesizării formulate de către Partidul 

Social Democrat 

 

 

La acest birou, au fost formulate cereri de inlocuire a unor reprezentanti in 

birourile electorale ale sectiilor de votare din partea urmatoarelor formatiuni politice: 

PNL, USR - PLUS, PSD, PMP. 

 De asemenea, Partidul Social Democrat a solicitat inlocuirea reprezentantului 

USR PLUS in sectia de votare nr. 38, sub pretextul că aceasta detine functia de 

secretar general al UAT Gogosu. 

         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 formațiunilor 

politice în birourile electorale pot fi înlocuiți la cererea celor care i-au propus, cu 

aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării...” 

 Se retine ca toate cererile de inlocuire a unor reprezentantin in sectiile de votare 

au fost formulate de partidele politice care au propus astfel de reprezentanti, cu 

exceptia solicitarii de inlocuire formulate de PSD pentru reprezentantul USR PLUS in 

sectia de votare nr. 38. 
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 Cu privire la acest din urma reprezentant, din probele de care dispune acest 

birou nu reiese ca doamna Manofu Cristina este membru al unui partid politic sau ca s-

ar afla in stare de incompatibilitate potrivit art.13 alin.2 din legea nr. 370/2004.   

     Pentru aceste motive, 

 

  

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 27 MEHEDINȚI 

DECIDE: 

 

 Art.1. Admite solicitarile formulate de formațiunile politice : PNL , USR-

PLUS, PSD, PMP. 

 

Art.2. Dispune înlocuirea membrilor în birourile electorale ale secțiilor de votare 

menționate în solicitările partidelor politice, după cum urmează: SV 50 -  

reprezentantul PNL să fie înlocuit cu MLADINOVICI IONELA-CRISTIANA 

 

PSD a solicitat următoarele înlocuiri: 

la secția nr. 12, se înlocuiește d-na MITRAN MARIANA cu d-na BOBÎLCĂ 

FELICIA ADELA 

la secția nr. 15, se înlocuiește d-na IONIȚĂ NICOLIȚA cu d-na MITRAN 

MARIANA,  

la secția nr. 43, se înlocuiește d-na COSTACHE DANIELA cu d-na UDRESCU-

ȘALAPA IZABELA-BIANCA 

la secția nr. 62, se înlocuiește d-na LĂCĂTUȘU ILEANA cu d-nul MĂNESCU 

ION. 

la secția nr. 113, se înlocuiește d-na ANDREI CONSTANTINA cu d-nul 

GOGONEAȚĂ IULIAN 

la secția nr. 114, se înlocuiește d-na CĂLUGĂRU GEORGETA cu d-na 

BURGHEL CONSTANȚA-LĂCRĂMIOARA. 

la secția nr. 115, se înlocuiește d-na POPESCU ANA cu d-nul BORÎȘTEANU 

MARIUS. 

la secția nr. 116, se înlocuiește d-na LICĂ PAULA cu d-nul LUPU 

ALEXANDRU. 
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la secția nr. 117, se înlocuiește d-na GIURCĂ MARIA SIMONA, cu d-na 

GHENEA SIMONA MARIA. 

la secția nr. 206, se înlocuiește d-nul POPESCU MARIUS ALBERTO ANGEL, 

cu d-nul CÂRSTINOIU MIHAI MARIAN. 

la secția nr. 260, se înlocuiește d-na TUNSOIU MARIA, cu d-na AFLOAREI 

CONSTANȚA LARISA. 

la secția nr. 261, se înlocuiește d-na MECHENICI MONICA cu d-nul VIȘAN 

SEVER. 

la secția nr. 262, se înlocuiește d-na ZAHARIA LOREDANA ELENA, cu d-nul 

ALMĂJEANU ROBERT AARON. 

la secția nr. 263, se înlocuiește d-nul BĂRBULESCU DANIEL MARINEL cu d-

na  BĂRBULESCU IRINA. 

la secția nr. 264, se înlocuiește d-na BOBORUȚĂ ELENA cu d-nul VIȘAN 

PETRE. 

la secția nr. 265, se înlocuiește d-nul MITROI CONSTANTIN cu d-nul ANDREI 

COSTINEL. 

la secția nr. 266, se înlocuiește d-na SIMULESCU VERONICA VIOLETA cu d-

na FIRU MARIA CRISTINA. 

la secția nr. 267, se înlocuiește d-nul BOJINCĂ TEODOR SEVERICĂ cu d-na 

BADEA MĂDĂLINA. 

la secția nr. 268, se înlocuiește d-na VÎLCAN AURELIA cu d-nul DAIA FLORIN 

LIVIU  

 

PMP a solicitat următoarele înlocuiri: 

Nr 

SV 
Nume  Prenume 

135 CLIPEA VIRGIL 

136 PIRVULESCU VIRGIL 

224 PRODAN MIOREL 

242 ROSU ALEXANDRA 

 

USR a propus următoarele înlocuiri: 

SV 98- ZEGOICEA ROBERT DUMITRU 

SV 105- CIOBANU COCUȚA COSMINA 
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SV 211- BUDULAN MIOARA 

SV 247- SURDU NICOLAIE 

SV 40- GHIOCEL GEORGETA 

SV 24- SÎRBU LUCIAN 

SV 118- ANDRIȚOIU ANDREI COSMIN 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se afiseaza pe pagina de internet a acestui birou si se 

comunica birourilor electorale ale secțiilor de votare mai sus mentionate. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Judecător ION - COSMIN SIMA  

                                                           
 

 

 
Dr.Tr.Severin 

Nr. 59/21.11.2019 
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