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COMUNICAT 

 

 
 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea 

Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pct. 73 

din Programul calendaristic aprobat prin HGR nr. 630/2019, potrivit cărora ”în cel mult două zile  

de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2) formaţiunile politice care au propus 

candidaţi sunt obligate să comunice biroului electoral judeţean, respectiv biroului electoral al 

sectorului, în cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale 

secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, 

numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, 

respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formaţiune politică poate avea într-

un birou electoral al unei secţii de votare cel mult 2 reprezentanţi.” 

Biroul Electoral nr. 44 - Sectorul 3 al Municipiului București aduce la cunoștința 

formațiunilor politice care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României în anul 

2019 că au obligația să comunice, până la data de 28 octombrie 2019, ora 24,00, lista 

reprezentanților lor în birourile electorale ale celor 287 de secții de votare (SV nr. 369 – SV nr. 

655), sub forma unui tabel care să cuprindă mențiunile prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 

370/2004. 

Modelul orientativ al tabelului poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul 

www.primarie3.ro - Secțiunea ”Alegeri prezidențiale 2019”. 

Tabelul completat va fi transmis cu adresă de înaintare către Biroul Electoral nr. 44 – 

Sectorul 3 al Municipiului București, precum și în format editabil pe adresa de e-mail: 

besector3@bec.ro. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Hotărârea nr. 1/H/03.09.2019 a Biroului 

Electoral Central, în data de 28 octombrie 2019 Biroul Electoral nr. 44 - Sectorul 3 al 

Municipiului își încheie programul de lucru cu publicul la ora 2400. 
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