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TO A TE PRIMĂRIILE
- în atenţia dom nilor P rim ari —

Prin prezenta, vă adu cem la cunoştinţă că, potrivit raportării transm ise de Biroul
Judeţean B uzău al A utorităţii Electorale Perm anente în data de 22.04.2016, la nivelul
judeţului B uzău se înreg istrea ză un deficit de experţi electorali care vor îndeplini
funcţia de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, sau de locţiitori ai
acestora, co n fo rm H otărârii A.E.P. nr. 1 1/2015, deficit care poate d eterm in a grave
perturbări în or ganizarea procesului electoral care se va desfăşura în data de 05
iunie 2016.
D rept consecinţă, revenim la circularele noastre anterioare şi vă solicităm şă
popularizaţi la nivelul unităţii adm inistrativ-teritoriale, inclusiv pe site-ul oficial al
prim ăriei, despre posibilitatea ca persoanele interesate să şe înscrie în—Corpul
experţilor electorali gestionat de A utoritatea Electorală P erm anentă, în vederea
acoperirii acestui d eficit.
T ot od at ă, vă solicităm să transmiteţi către Biroul Ju d eţean al A.E.P., până
joi - 05 mai 2016, pro punerile (cererile) pentru persoanele ce urmează a fi
selectate ca experţi electorali în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de
votare, altele d ec ât cele care au fost deja selectate de A.E.P. până în prezent.
Cererile p erso an elo r interesate, sau ale persoanelor pro pu se de dum neavoastră
v o r fî transm ise la Biroul Judeţean Buzău al A.E.P. cu sediul în incinta Instituţiei
Prefectului-Judeţului B u zău - parter, sau prin fax la nr.0 23 8/4 32 89 6, respectiv e-mail
b i.buzau@ roaep.ro .

M odelul cererilor de adm itere în Corpul experţilor electorali poate fi consultat
pe site-ul oficial al instituţiei noastre : http://w w w .p refectu rabu zau .ro .

