AUTORITATEA
ELECTORALA
PERMANENTA
Comunicat de presi
privind programarea tragerii ra sor(i computerix,ate pentru inrocuirea preEedinliror
birouriror erectorare ale secli or de votare a rocliitorilor acestora

;i

Autoritatea Erectorall permanentd, Firiala Sud-Munteni4 Birour
Judelean Argeg anunta ce in
data de 20 septembrie 2020, ora 12:00, ra sediur Birourui Erectoral
de circumscriplie

Judefeanr nr.

3 Argeq va avea loc tragerea la so4i computerizati ptin care institutia noastrd
va inlocui preqedintii
birourilor electorale ale secliilor de votare gi locliitorii acestora desemnati pentru
alegerile locale din anul
2020.

Potrivit art. 2 alin. (7) din Hotirdrea Biroului Electoral Central i7
/2020: inlocuirea preledintilor
birourilor electorale ale secliilor de votare gi a locgiitorilor acestora
se realizeazl.la cererea birourilor
electorale de circumscriplie comunard, or6$enesca, municipald, judetrean4
incrusiv a municipiului
Bucureili, precum gi de sector al municipiului Bucuregti, de catre Autoritatea
Electomla permanenti, prin
tragere la

so(i

computerizatE, dintre persoanere inscrise

corespunztrtoare a prevederilor alin.

in corpur expe4ilor erectorali, cu

apricarea

(l)-(5).

Potrivit legislaliei electorale in vigoare, pre$edintele biroului electoral
al secliei de votare gi
locliitorul acestuia sunt desemnali de catre Autoritatea Electorar6 permanenti,
in qedin{r pubrici,
anunlata cu 24 de ore inainte, prin tragere ra so(i computerizat
a. organizata la nivel judelean sau
ar

municipiului Bucuregti, pe func1ii, dintre persoanele inscrise in corpul
expe(ilor electorali, cu domiciliul
sau re$edinla in judelul respectiv, pe baza criteriului apropierii
domiciliului sau re$edinlei de sediul
secliei de votare, precum 9i pe baza criteriului studiilor absolvite.
Au prioritate absolvenlii de studii
universitare de licenli in domeniul $tiinlelorjuridice gi apoi absolvenlii
de studii universitare
de Iicenld.

corpul expe4ilor electorari este o evidenji permanenta a persoanelor
care pot deveni preqedinti
ai birourilor electorale ale secliilor de votare sau locliitori ai acestor4
infiintata, gestionata $i actualiza6
de citre AEP' Prevederile privind corpul experfilor electorali
au fost introduse prin Legea nr. 20gl2015
privind alegerea Senatului gi a camerei Deputatiror, precum qi pentru
organizarea gi funclionarea
Autoritatii Electorale permanente, republicati, cu modificirile gi
completlrile ulterioare qi au fost
aplicate pentru prima dati la alegerile locale din 5 iunie 2016.
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