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privind programarea tragerii la sorli computeriT,ate pentru inlocuirea pre;edinlilor

birourilor electorale ale secliilor de votare ;i a locliitorilor acestora

Autoritatea Electorala Permanentd, Filiala Sud-Muntenia, Biroul Judetean Arge$ anunla ce in

data de 04 decembrie 2020, ora^ 15:00, la sediul Biroului Electoral Judetean Argeq, va avea loc

tragerea la so4i computerizatd prin care institufia noastre va inlocui pregedinlii birourilor electorale ale

secfiilor de votare ti loctiitorii acestora desemnali la alegerile pentru Senat gi Camera Deputalilor din

anul 2020.

Potrivit art. 2 alin. (6) din Hotir&ea Biroului Electoral Central 58i2020: inlocuirea pregedinfilor

birourilor electorale ale secliilor de votare gi a locgiitorilor acestora se realizeazd. la cererea birourilor

electorale de circumscriplie, de cltre Autoritatea Electorale Permanente, prin tragere la so(i

computerizaE, dintre persoanele inscrise in Corpul expe(ilor electorali, cu aplicarea corespunzetoare a

prevederilor alin. (l)-(4).

Potrivit legislaliei electorale in vigoare, pregedintele biroului electoral al secliei de votare $i

locliitorul acestuia sunt desemnali de catre Autoritatea Electorali Permanenta, in $edinte public6, prin

tragere la sorli computerizate, organizate la nivel judeJean sau al municipiului Bucuregti, pe funclii,

dintre persoanele inscrise in cor?ul expe(ilor electorali, cu domiciliul sau re$edinla in juderul respectiy,

pe baza criteriului apropierii domiciliului sau regedinlei de sediul secJiei de votare, precum gi pe baza

criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolventii de studii universitare de licenld in domeniul

qtiinlelor j uridice Ei apoi absolvengii de studii universitare de licenl5.

Corpul expe4ilor electorali este o evidenF permanent[ a persoanelor care pot deveni pregedinli

ai birourilor electorale ale secJiilor de votare sau locliitori ai acestora, infiinlatd, gestionata $i actualizata

de cdtre AEP. hevederile privind corpul expe(ilor electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015

privind alegerea Senatului qi a Camerei Deputalilor, precum gi pentru organizarea $i functionarea

Autoritlfii Electorale Permanente, republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare gi au fost

aplicate pentru prima datd la alegerile locale din 5 iunie 2016.
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