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DECIZIE 

privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Biroului Electoral Județean nr.34 Sibiu  
pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 

 
Având în vedere prevederile art. 15 din H.G nr.1/3.09.2019 a  Biroului Electoral Central, 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale 
constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, prin care se stabilește: 

„Relația cu mass-media a Biroului Electoral Central, a biroului electoral județean , a 
biroului electoral al sectorului municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de 
votare din străinătate se asigură, sub coordonare președintelui biroului electoral, prin 
intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar de către 
instituția publică al cărui angajat este.” 
 Ordinul Prefectului județului Sibiu nr. 368/09.09.2019 privind desemnarea persoanelor 
din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu pentru a face parte din personalul tehnic auxiliar 
de pe lângă Biroul electoral de circumscripție județeană Sibiu; 

Ținând cont de dispozițiile art.11 alin.2 și alin.4 din H.G nr. 631/2019  privind stabilirea 
măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din 
anul 2019;  
  În temeiul art. 19 alin.3  din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, 
cu modificările și completările ulterioare,  

 
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 34 SIBIU 

DECIDE: 
Art.1 - Se desemnează purtător de cuvânt al Biroului Electoral Județean nr.34 Sibiu pe perioada 
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, doamna Claudia STANCIU .  
Art. 2- Orice comunicat de presă care urmează să fie transmis mass- mediei se va face cu 
aprobarea biroului electoral.   
Art. 3- Personalul tehnic auxiliar desemnat prin prezenta decizie se subordonează biroului 
electoral.  
Art. 4 Prezenta decizie produce efecte de la data emiterii sale până la încetarea activității 
biroului electoral județean constituit pentru alegerea Președintelui României din anul 2019.  
 

PREȘEDINTE , 
JUDECĂTOR Andreea- Angelica DINESCU 

 
Membrii : 
Locțiitor Liliana Maria OLARIU  
Membru Bianca Maria SOLOMON 
Reprezentant AEP Iuliana Marcela ORZA 
 
Nr.2/09.09.2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


