
BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 29 NEAMT
pentru alegerea pregedintelui Rom6niei

din anul 2019

DECIZIE
privind contestatia formulati de petentul :

Prin contestatia, inregistratd la Biroul Electoral Judelean nr. 29 Neam! sub nr.
105/03.rL.20L9, petentul a arbtat faptur cd, secliei de votare
din Moreni, comuna Vdleni, judelul Neam! este cumnata viceprimarului Primbriei VSleni
gi impreund cu membrur-l secfiei, care este gi consilier local, va frauda alegerile.
Pentru acest motiv a solicitat schimbarea membrilor indicali din seclia de votare
respectivd.

Analizdnd contestalia formulat5 de petentul - se constatd cE
aceasta este tardivS.

Conform art.25 din Legea nr.37012004, pentru alegerea Pregedintelui Romdniei,
republicatd cu modificbrile 9i completdrile ulterioare, formaliunile politice care participS
la alegeri 9i candidatii pot contesta modul de formare gi componenla birourilor
electorale ale sectiilor de votare, in cel mult doud zile de la expirarea termenului de
constituire sau de completare ale acestora.

in condiliile in care birourile electorale ale secliilor de votare au fost completate
de Biroul Electoral Judetean Neam! la data de 29.10.2019, iar ultima zi de formulare a
contestatiilor a fost la data de 31.10.2019, se constatb c5 prezenta contestalie a fost
formulatb cu depSgirea termenului imperativ prevdzut de rege.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art.19 gi art.25 alin.2 din Legea
37012004, Biroul Electoral Judetean nr. 29 Neam!,

DECIDE:

Art. 1 - Respinge contestatia formulatd de petentul Tmpotriva
modului de completare a BESV Moreni gi Vbleni, ca fiind tardivb.

Cu drept de contestare la Biroul Electoral Central, in termen de 48 ore de la
afisare.

Nr. 18/04.11.2019

E-mail: bejneamt@bec.ro
str. Afexandru cef Bun nr. 27 - piatra Neamtrel: 0233l2gozgo Faxto2g3l23,o2gz



BIROUL ELECTORAL JUDETEAN NR. 29 NEAMT
pentru alegerea pregedintelui RomAniei

din anul zOLg

PROCES VERBAL
cu ocazia afig5rii deciziei nr. 18 privind contestalia formulati de

petentul

tn conformitate cu prevederile art. 10, alin.(5) din Hotdr6rea Biroului
Electoral Central nr. Ll20t9 privind aprobarea regulamentului de organizare si
funclionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Pregedintelui
Romdniei din anul 2019, decizia a fost afigatd la sediul Biroului Electoral
Judetean nr. 29 Neam! din str. Alexandru cel Bun nr.27, Municipiul piatra
Neamt, azi 04.tt.20L9, ora 16.00.
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