
 

DECIZIE nr. 192 /03.11.2017 

privind înlocuirea unor operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 

 
  Având în vedere prevederile art. 114 alin. (2) din Legea 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,  

văzând prevederile art. 7
1
, precum și ale art. 8-10 din Normele metodologice privind 

funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, 

selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate 

prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

DECIDE: 

 

Art. 1. – (1) Sunt desemnate ca operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare constituite pentru alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017, 3 persoane, ale căror 

date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) înlocuiesc operatorii de calculator ai birourilor electorale 

ale secțiilor de votare desemnați prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. 189 din 26 

octombrie 2017 în circumscripțiile electorale și secțiile de votare menționate în anexă. 

(3) Operatorii de calculator care nu au fost repartizați pe secții de votare își vor desfășura 

activitatea conform art. 7
1
 alin. (7) din Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 9/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2. – (1) Prezenta decizie se comunică, în copie, fiecărei persoane prevăzute în anexă, 

însoțită de un extras care conține exclusiv datele personale ale acesteia. 

(2) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, desemnați prin 

prezenta decizie, au acces în secțiile de votare și în birourile electorale de circumscripție în baza copiei 

deciziei și a extrasului, precum și a actului de identitate. 

(3) Prezenta decizie se comunică Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului și 

Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

Daniel Constantin-Barbu 

               Contrasemnează: 

 

 

               Vicepreședinte, 

Constantin-Florin Mitulețu - Buică 

 

 

   

Vicepreședinte, 

Marian Muhuleț 



 
 

ANEXA la DECIZIA nr. 192 /03.11.2017  

privind înlocuirea unor operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile locale parţiale din data de 05 noiembrie 2017 

 

Nr. 
Crt. Județ UAT 

Numărul secției de 
votare/Rezerva 

Persoane desemnate inițial Înlocuitori 

Nume Prenume Nume Prenume CNP 

1 TIMIȘ CHECEA REZERVĂ HOTEA  MARIANA-DENISA STAN DANIELA  

2 TELEORMAN CERVENIA 135 GĂTITU MĂDĂLIN IONUȚ CHILOM VALENTIN MIHAI  

3 GORJ TELEȘTI 312 BRANDIBURU MIRCEA-GEORGE TUNARU PAUL  

4 HUNEDOARA DEVA 37 URUCI ADRIAN-VALENTIN STOICA CLAUDIA MARIA  

 

 


