
BIROUT ELECTORAL JUDETEAN NR. 16 DAMBOVITA

pentru alegerea PRESEDINTELUI ROMANIEI din anul 2019

Municipiul Targovigte, Piala Tricolorului, nr.1, Judelul D6mbovita

lnstitutia Prefectului - ludetul Dembovila, etaj ll, biroul nr. 28

f eleton: 0245 222 717 , Fax 0245 220 7 74

e-mail beidambovita@bec.ro

DECIZIE

privind inlocuirea pretedin!ilor/locliitorilor birourilor electorale ale secliilor de

votare care au ti calitatea de operatori de calculator

Av6nd in vedere:

- Decizia nr. 1.44119.70.20!9 a Autorit|lii Electorale Permanente prin care au fost

desemna!i operatorii de calculator la secliile de votare organizate in judelul

D6mbovila;

- procesul - verbal din data de 26.10.2019 al AutoritSlii Electorale Permanente prin

care au fost desemnali pregedinlii birourilor electorale ale secliilor de votare 9i

locli itori i acesto ra, ina i ntat pri n ad resa nr. 76t I 26.10.2019 ;

imprejurarea ci persoane care au fost desemnate anterior ca operatori de

calculator, prin tragere la sorli de citre A.E.P. la data de 79.t0.20t9, iar, ulterior, la

data de 26.10.2019, au fost desemnali prin tragere la sorli 9i in funclia de

pregedinte/locliitor al birourilor electorale ale secliilor de votare;

lin6nd cont de faptul c5 la aceasti dat5, persoanele care au fost desemnate in

funclia de operator de calculator au acceptat desemnarea, au preluat terminalele

informatice gi echipamentele conexe 9i totodatd au fost instruite de citre

reprezentanlii s.T.s. si A.E.P. cu privire la obligaliile care le revin 9i procedura de

urmat pentru funclia in care au fost desemnate;

Viz6nd dispoziliile arl. L2 din HotSr6rea AEP nr. 36/2019 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind funclionarea Sistemului informatic de monitorizare a

prezenlei la vot ti de prevenire a votului ilegal, seleclia, desemnarea 9i atribuliile

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secliilor de votare, verificarea
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corelatiilor din procesele-verba le de consemnare a rezultatelor votirii, precum 9i

condiliile de inregistrare audiovideo a operatriunilor efectuate de cdtre membrii

birourilor electorale ale sectiilor de votare pentru numdrarea voturilor, care stabilesc

atribuliile operatorilor de calculator, atribulii ce nu pot fi cumulate cu cele ale

pregedintelui/locliitorului biroului electoral al sectiilor de votare;

Av6nd in vedere dispoziliile art. 2! alin 3 din Legea nr. 370/2004, pentru

alegerea Pregedintelui Rom6niei, republicatS, cu modificdrile 9i completSrile

ulterioare, potrivit cirora pregedinlii birourilor electorale care nu-9i indeplinesc

atribuliile ce le revin potrivit legii, sunt inlocui!i, de indatS, la solicitarea biroului

ierarhic superior de citre organismele care i-au desemnat;

Relin6nd ci dispoziliile legale incidente nu previd un drept de opliune intre

funclia de operator de calculator 9i cea de pregedinte/locliitor al biroului electoral al

secliei de votare, opliune ce ar presupune inlocuirea din funclia de operator de

calculator sau informatician pentru a putea indeplini atribuliile de

pre;edinte/locliitor al BESV, funclii in care au fost desemnali ulterior;

ConstatAnd ci o eventuald inlocuire a operatorilor de calculator, prin

exercitarea acestui drept de opliune, ar conduce la diminuarea rezervei operatorilor

de calculator si a informaticienilor desemnali deja pentru buna desfigurare a

procesului electoral, situalie ce poate crea dificult5li in derularea acestui proces;

RelinAnd ce extragerea la sorli a pregedinlilor /locfiitorilor ai BESV s-a realizat

fdri eliminarea din baza de date a experlilor electorali a persoanelor care anterior au

fost desemnate ca operator de calculator;

in temeiul art. 19 alin. (3) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Pregedintelui

RomAniei, republicati, cu modificSrile 9i completdrile ulterioare
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DECIDE:

Art. 1. persoanele desemnate anterior in funclia de operator de calculator sau

de informatician care au acceptat desemnarea in aceastl calitate nu vor fi inlocuite

pe motivul desemndrii ulterioare ca p reged inte/locliitor al unui birou electoral al

secliei de votare.

Art. 2. Cu drept de contestare la Biroul Electoral central, in termen de 48 de

ore de la afitare.

Art.3. prezenta decizie se aduce la cunogtinli prin afigare la sediul biroului

electoral judelean gi pe site-ul lnstituliei Prefectului- Judelul D6mbovila.

Pronunlati astdzi, 27 .10.2019.

Narcis

nr. LJol
T6rgovigte

)4./o.turs


