
























Pagina 1 din 10 
VB/BC, ex. 4, II.B.11,12 
 

 
 

O R D I N U L  NR.  183 
 

 Prefectul judeţului Alba, Dan Coriolan Simedru; 
Văzând Hotărârea nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului şi a datei 

referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României, adoptată de Camera 
Deputaţilor şi Senatul României în şedinţa comună din data de 6 iulie 2012; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 683/2012 privind 
aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare desfăşurării 
referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui 
României, precum şi ale H.G. nr. 682/2012 privind stabilirea măsurilor tehnico-
organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea 
Preşedintelui României; 
  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea de către 
autorităţile şi instituţiile publice din judeţul Alba a acţiunilor necesare desfăşurării 
referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui 
României, conform anexei la prezentul ordin.  

Art. 2. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea 
aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri  va comunica prezentul ordin persoanelor 
nominalizate, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale Permanente, Tribunalului 
Alba, primarilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba, Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, 
Sebeş, Cîmpeni, Direcţiei publice comunitare judeţene de evidenţa persoanelor Alba, Biroului judeţean 
de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Alba, Direcţiei Regionale de Statistică 
Alba, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale Alba, biroului electoral judeţean Alba (după constituirea acestuia).  De 
asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe site-ul Instituţiei 
Prefectului – judeţul Alba.  

        Alba Iulia,  7 iulie 2012 
PREFECT, 

DAN CORIOLAN SIMEDRU 
                                     Şef serviciu   
                      Vasile Bumbu 

PROGRAMUL CALENDARISTIC 
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privind realizarea de către autorităţile şi instituţiile publice din judeţul Alba a acţiunilor necesare desfăşurării referendumului naţional 
din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României 

 
 

Nr. 
crt. 

Termenul de realizare  
a acţiunii 

 (text de lege) 
 

Descrierea acţiunii Autoritatea sau 
persoana care 

realizează acţiunea 

Modalitatea de 
realizare a 

acţiunii 

0. 1. 2. 3. 4. 
1.  6 iulie 2012 Aprobarea propunerii de suspendare a 

Preşedintelui României 
Parlamentul Hotărârea 

Parlamentului  
nr. 33/2012 

2.   
art. 15 alin. 1 lit. b şi alin. 2 
din Legea nr. 3/2000 

Stabilirea datei referendumului naţional şi 
aducerea la cunoştinţă publică a acesteia.  
 

Parlamentul Hotărârea 
Parlamentului  
nr. 33/2012 

3.  La data aducerii la cunoştinţă 
publică a datei referendumului – 
6 iulie 2012   
art. 30 alin. 1 din Legea nr. 
3/2000 

Începerea campaniei pentru referendum.   

4.  În cel mult 48 de ore de la data 
stabilirii zilei referendumului; 
cel mai târziu 8 iulie 2012 
 
 
 
art. 26 alin. 3 – 5 din Legea  
nr. 3/2000 

Întocmirea şi transmiterea la Preşedintele 
Tribunalului Alba a listei cuprinzând alţi jurişti 
decât judecătorii şi procurorii, care nu fac parte 
din niciun partid politic, precum şi a listei cu alte 
persoane decât jurişti cu reputaţie neştirbită care 
nu fac parte din nici un partid politic, dintre care 
urmează să fie desemnat preşedintele biroului 
electoral de circumscripţie Alba 

Prefectul judeţului Alba  

5.  Cu cel puţin 48 de ore înainte de 
tragerea la sorţi 
art. 16 alin. 2 din Legea nr. 
35/2008               

Aducerea la cunoştinţă publică a datei la care se 
va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui 
biroului electoral de circumscripţie judeţeană 
Alba 

Preşedintele Tribunalului 
Alba 

Publicarea în presa 
scrisă şi 
audiovizuală  

6.  În termen de cel mult 3 zile de la 
stabilirea zilei referendumului: 
cel mai târziu 8 iulie 2012 
art. 26 alin. 2 din Legea nr. 
3/2000 

Stabilirea preşedintelui biroului electoral de 
circumscripţie judeţeană Alba 

Preşedintele Tribunalului 
Alba 

Prin tragere la sorţi 
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7.  Până la data constituirii biroului 
electoral de circumscripţie, cel 
mai târziu 9 iulie 2012 
art. 67 alin. 2 din Legea  
nr. 35/2008 

Asigurarea sediului şi dotarea Biroului electoral 
de circumscripţie judeţeană Alba  

Prefectul judeţului Alba, 
Preşedintele consiliului 
judeţean Alba 

 

8.  În termen de cel mult 5 zile de la 
data stabilirii zilei 
referendumului: cel mai târziu 
10 iulie 2012 
art. 17 alin. 2 din Legea  
nr. 3/2000 

Reactualizarea listelor electorale permanente. Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba şi Biroul 
judeţean de administrare a 
bazelor de date privind 
evidenţa persoanelor Alba 

 

9.  În termen de cel mult 24 de ore 
de la înregistrarea întâmpinării 
art. 19 alin. 1 din Legea nr. 
3/2000 

Pronunţarea asupra întâmpinărilor împotriva 
omisiunilor, înscrierilor greşite şi oricăror erori din 
listele electorale 

Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba şi Biroul 
judeţean de administrare a 
bazelor de date privind 
evidenţa persoanelor Alba 

Prin dispoziţie 

10.  În termen de cel mult 48 de ore 
de la înregistrarea contestaţiei 
art. 19 alin. 2 din Legea nr. 
3/2000 

Soluţionarea contestaţiilor îndreptate împotriva 
dispoziţiilor de pronunţare asupra întâmpinărilor 
împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi 
oricăror erori din listele electorale 

Judecătoriile Alba Iulia, 
Aiud, Blaj, Sebeş şi 
Cîmpeni  

Prin hotărâre 

11.  În termen de cel mult 24 de ore 
de la pronunţare 
art. 19 alin. 2 din Legea nr. 
3/2000 

Comunicarea hotărârii persoanelor interesate Judecătoriile Alba Iulia, 
Aiud, Blaj, Sebeş şi 
Cîmpeni  

 

12.  În termen de cel mult 5 zile de la 
data stabilirii zilei 
referendumului: cel mai târziu 
10 iulie 2012 
art. 27 alin. 1 şi alin. 11 din 
Legea nr. 3/2000 

Desemnarea delegaţilor partidelor politice 
reprezentate în Parlament în Biroul electoral de 
circumscripţie judeţeană Alba   

Partidele politice 
reprezentate în Parlament  

Comunicare scrisă 

13.  În termen de cel mult 48 de ore 
de la îndeplinirea termenului 
prevăzut la art. 17 alin. 2 din 
Legea nr. 3/2000: cel mai 
târziu 12 iulie 2012  
art. 18 din Legea nr. 3/2000 

Delimitarea, numerotarea şi aducerea la 
cunoştinţă publică a secţiilor de votare şi a 
localurilor de vot 

Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba  
Prefectul judeţului Alba 

Prin dispoziţie, 
respectiv ordin,  
care se transpune în 
publicaţii 
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14.  Cu cel puţin 10 zile înainte de 
ziua referendumului: cel mai 
târziu 19 iulie 2012 
art. 36 alin. 3 din Legea nr. 
35/2008 

Imprimarea buletinelor de vot și confecționarea 
ștampilelor cu mențiunea ’’VOTAT’’ 

Ministerul Administrației și 
Internelor, prin R.A. 
’’Monitorul Oficial’’ și RA. 
’’Monetăria Statului’’ 

 

15.  Cu cel puțin 7 zile înainte de ziua 
referendumului: cel mai târziu 
22 iulie  2012 
art. 26 alin. 22 din Legea  
nr. 3/2000 

Stabilirea preşedinţilor birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din judeţul Alba 

Preşedintele Tribunalului 
Alba 

Prin tragere la sorţi 

16.  Cu cel puțin 3 zile înainte de ziua 
referendumului: cel mai târziu  
26 iulie 2012 
art. 27 alin. 13 din Legea nr. 
3/2000 

Desemnarea delegaţilor partidelor politice 
reprezentate în Parlament în birourile electorale 
ale secţiilor de votare din judeţul Alba 

Partidele politice 
reprezentate în Parlament  

Comunicarea scrisă 

17.  Cel mai târziu 26 iulie 2012 
art. 67 alin. 2 din Legea  
nr. 35/2008 

Asigurarea sediului şi dotarea birourilor electorale 
ale secţiilor de votare din judeţul Alba 

Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba  

 

18.  Cu cel puțin două zile înainte de 
ziua referendumului: cel mai 
târziu 27 iulie 2012 
art. 36 alin. 4 din Legea nr. 
35/2008 

Predarea buletinelor de vot.  Prefectul judeţului Alba 
împreună cu Preşedintele 
Biroului electoral de 
circumscripţie judeţeană 
Alba  

Pe bază de proces-
verbal. Se păstrează 
în încăperi încuiate, 
sigilate şi sub pază 
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19.  Cu cel puţin două zile înainte de 
data referendumului: cel mai 
târziu la data de 27 iulie 
2012 
art. 41 alin. 4 din Legea nr. 
Legea nr. 35/2008 

Predarea ştampilelor şi celorlalte materiale 
necesare votării către preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare din judeţul Alba 

Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba, împreună cu 
Preşedintele Biroului 
electoral de circumscripţie 
judeţeană Alba 

Pe bază de proces-
verbal 

20.  Cu două zile înainte de data 
desfăşurării referendumului: la 
data de 27 iulie 2012 
 
 
art. 22 din Legea nr. 3/2000 

Înaintarea listelor electorale către birourile 
electorale ale secţiilor de votare din judeţul Alba 

Primarii unităţilor 
administrativ teritoriale din 
judeţul Alba 

Pe bază de proces-
verbal, încheiat între 
primari şi preşedinţii 
birourilor electorale 
ale secţiilor de 
votare 

21.  Cu cel puţin două zile înainte de 
data desfăşurării referendumului: 
la data de 27 iulie 2012  
art. 36 alin. 4 din Legea nr. 
35/2008 

Predarea buletinelor de vot către preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare din 
judeţul Alba 

Preşedintele Biroului 
electoral de circumscripţie 
judeţeană Alba 

Pe bază de proces-
verbal, în pachete 
sigilate de câte 100 
de bucăţi 

22.  În ziua de 28 iulie 2012, ora 
800 

art. 4 alin. 2 Hotărârea 
Parlamentului României nr. 
34/2012  

Încheierea campaniei pentru referendum   

23.  În preziua referendumului: la 
data de 28 iulie 2012 
 
 
art. 36 alin. 5 din Legea nr. 
35/2008 

Afişarea a câte două exemplare din buletinele de 
vot, vizate şi anulate de Preşedintele Biroului 
electoral de circumscripţie judeţeană Alba, la 
sediul Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, 
Cîmpeni şi la fiecare secţie de votare din judeţul 
Alba 

Preşedinţii Judecătoriilor 
Alba Iulia, Aiud, Blaj, 
Sebeş, Cîmpeni şi 
preşedinţii birourilor 
electorale al secţiilor de 
votare 

Se încheie proces-
verbal 

24.  În ajunul zilei referendumului: la 
data de 28 iulie 2012, ora 
1800 
art. 31 alin. 4 şi 5 din Legea 
nr. 3/2000 coroborat cu art. 
41 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 
35/2008 

Prezentarea preşedintelui biroului electoral al 
secţiei de votare şi a membrilor biroului la sediul 
secţiei de votare şi dispunerea măsurilor de 
asigurare a ordinii şi corectitudinii operaţiunilor 
de votare la sediul secţiei de votare. Fixarea 
posturilor de pază în jurul localului de vot 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, împreună cu 
membrii acestuia, precum 
şi şeful structurii de ordine 
şi siguranţă publică 

Se încheie proces-
verbal 
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25.  În ziua referendumului: la data 
de 29 iulie 2012, ora 0700 
 
art. 32 alin. 1 din Legea nr. 
3/2000 

Verificarea urnelor, a existenţei listelor electorale, 
a buletinelor de vot şi a ştampilelor; închiderea şi 
sigilarea urnelor şi aplicarea ştampilei de control 
a secţiei de votare 
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, în prezenţa 
celorlalţi membri ai biroului 

Se încheie proces-
verbal cu 
operaţiunile 
efectuate şi 
constatările făcute 

26.  În ziua referendumului: la data 
de 29 iulie 2012, ora 0800 

art. 34 din Legea nr. 3/2000 

ÎNCEPEREA  VOTĂRII   

27.   În ziua referendumului: la data 
de 29 iulie 2012, ora 2000 

art. 34 din Legea nr. 3/2000 

ÎNCHIDEREA  VOTĂRII   

28.  După închiderea votării 

 
 
 
 
art. 41 alin. 1 din Legea nr. 
3/2000 

Anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate şi 
deschiderea urnelor 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare, numai în prezenţa 
celorlalţi membri ai biroului 
şi, după caz, a persoanelor 
acreditate să asiste la 
referendum 

 

29.  În timpul operaţiunilor de votare 
şi de deschidere a urnelor 
art. 42 din Legea nr. 3/2000 

Formularea de întâmpinări şi contestaţii cu privire 
la operaţiunile de votare şi de deschidere a 
urnelor 

Persoanele interesate În scris 

30.  În timpul operaţiunilor de votare 
şi de deschidere a urnelor 
art. 42 din Legea nr. 3/2000 

Soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

Prin hotărâre 

31.  După încheierea numărării 
voturilor. 
 
 
 
 
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 
3/2000 

Constatarea rezultatului votării în secţia de votare Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

Proces-verbal, 
semnat de 
preşedintele biroului 
electoral al secţiei 
de votare şi de 
ceilalţi membri ai 
biroului electoral al 
secţiei de votare 

32.  În cel mult 24 de ore de la 
încheierea procesului-verbal 
art. 41 alin. 5 din Legea nr. 
3/2000 

Înaintarea procesului-verbal către Biroul electoral 
de circumscripţie judeţeană Alba 
 

Preşedintele biroului 
electoral al secţiei de 
votare 

Dosar sigilat şi 
ştampilat, care se 
înaintează cu pază 
militară 
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33.  În cel mult 24 de ore de la 
închiderea scrutinului  
 
 
art. 28 alin. 1 lit. c din Legea 
nr. 3/2000 

Totalizarea rezultatelor referendumului de la 
secţiile de votare din judeţul Alba  

Biroul electoral de 
circumscripţie judeţeană 
Alba 

Proces-verbal 

34.  În cel mult 24 de ore de la 
închiderea scrutinului  
 
art. 28 alin. 1 lit. c din Legea 
nr. 3/2000 

Înaintarea către Biroul Electoral Central a 
rezultatelor referendumului de la secţiile de 
votare din judeţul Alba 
 

Biroul electoral de 
circumscripţie judeţeană 
Alba 

Dosar sigilat şi 
ştampilat, care se 
înaintează cu pază 
militară 

35.  art.45 alin. 3 din Legea nr. 
3/2000 

Publicarea rezultatului referendumului  
 

Curtea Constituţională. În Monitorul Oficial 
al României, Partea 
I, şi în presă. 

 
 
 
 

Alba Iulia, 7 iulie 2012  
 

P R E F E C T 
DAN CORIOLAN SIMEDRU 

 
 

                Şef serviciu 
                       Vasile Bumbu 
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O R D I N U L  NR.  182 
 

  Prefectul judeţului Alba, Dan Coriolan Simedru; 
Văzând Hotărârea nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului 

naţional pentru demiterea Preşedintelui României, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senatul României în 
şedinţa comună din data de 6 iulie 2012; 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. 4 din H.G. nr. 682/2012 privind 
stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 
pentru demiterea Preşedintelui României, precum şi ale H.G. nr. 684/2012 privind aprobarea 
bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data 
de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României; 
  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Biroul electoral judeţean Alba constituit cu ocazia referendumului naţional din data de 29 
iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, îşi va desfăşura activitatea în sediul Palatului administrativ 
situat în localitatea Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, camera 122. 

Art. 2. Statisticienii, informaticienii şi personal tehnic auxiliar din cadrul Direcţiei regionale de 
Statistică Alba îşi vor desfăşura activitatea în camera 110 din sediul Palatului administrativ. 

Art. 3. Predarea-primirea proceselor verbale de constatare a rezultatelor din partea secţiilor de 
votare către Biroul electoral 1 Alba se va face în sala 100 Mihai Viteazu din sediul Palatului administrativ 

Art. 4. Paza sediului Biroului electoral judeţean Alba, precum şi paza pe timpul transportului şi 
depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării va fi asigurată de Inspectoratul judeţean de 
Jandarmi Alba. 

De asemenea Inspectoratul judeţean de Jandarmi Alba va asigura paza şi protecţia preşedintelui 
şi membrilor Biroului electoral judeţean Alba şi a documentelor prevăzute de lege a fi predate către Biroul 
Electoral Central. 

Art. 5 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Alba va asigura serviciile şi echipamentele de 
telecomunicaţii speciale necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului electoral judeţean Alba. 

Art. 6. Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, relaţii publice şi apostilă din cadrul 
Instituţiei Prefectului va asigura condiţiile materiale pentru funcţionarea biroului electoral judeţean Alba. 

Art. 7. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  urmărirea aplicării 
unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri va comunica prezentul ordin Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului financiar, contabilitate, resurse umane şi apostilă, 
Direcţiei Regionale de Statistică Alba, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale Alba, biroului electoral judeţean Alba (după constituirea acestuia).   

        Alba Iulia,  7 iulie 2012 
PREFECT, 

DAN CORIOLAN SIMEDRU 
                                   Şef serviciu   
                       Vasile Bumbu 
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O R D I N U L  NR.  181 
 
 

  Prefectul judeţului Alba, Dan Coriolan Simedru; 
Văzând Hotărârea nr. 34/2012 privind stabilirea obiectului şi a datei 

referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României, adoptată de 
Camera Deputaţilor şi Senatul României în şedinţa comună din data de 6 iulie 2012 
  Având în vedere prevederile Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 
11 din H.G. nr. 682/2012 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind 
referendumul naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui 
României; 
  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului; 
  În temeiul  art. 26 alin. 1 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 340/2004  privind 
prefectul şi instituţia prefectului, republicată în anul 2008  emit prezentul 
 

O R D I N: 
 

Art. 1. Se constituie Comisia tehnică a judeţului Alba, cu atribuţii în coordonarea 
şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute în 
legislaţia referendumului, în umătoarea componenţă: 
Preşedinte: Dan Coriolan Simedru  - Prefectul judeţului Alba 
Membri: Cornel Murg   - Subprefect al judeţului Alba 
  Mariana Hurbean  - Secretarul judeţului Alba 
  Ioan Crişan   - Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Alba;  
  Maria Iacob   - Director executiv, Direcţia Generală a Finanţelor Publice  

Alba; 
  Laurenţiu Crişan  - împuternicit şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie  

Alba; 
 Adrian Daniel Mosora  - Şef birou, Biroul judeţean de administrare a bazelor de 

date privind evidenţa persoanelor Alba; 
Lucian Nicolae Barboş - Director executiv, Direcţia publică comunitară de evidenţă 

a persoanelor Alba; 
  Herţa Onac   - Inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Alba; 
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Călin Petraşcu  - Şeful Oficiului judetean de Telecomunicaţii Speciale Alba; 
  Ioan Perju   - Director, Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice  

Alba din cadrul S.C. “Electrica FDEE Transilvania Sud” S.A.  
  Marinela Brumar  - corespondent teritorial al Agenţiei Naţionale de Presă  

“Agerpres” 
  Art. 2. Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene vor fi 
asigurate de: 
  Vasile Bumbu  - şef serviciu, Instituţia Prefectului – judeţul Alba 
  Maria Amalia Pavel  - şef serviciu, Instituţia Prefectului – judeţul Alba  
  Cornelia Aurora Bedelean - inspector, Instituţia Prefectului – judeţul Alba 

Art. 3. Comisia tehnică judeţeană Alba cu atribuţii în coordonarea şi urmărirea 
îndeplinirii sarcinilor autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute în legislaţia 
referendumului se va întruni în şedinţă publică, la convocarea prefectului, ori de câte ori va fi 
necesar. 

Şedinţele comisiei tehnice judeţene se vor desfăşura în sediul Palatului 
administrativ, sala 100 Mihai Viteazu, din municipiul Alba Iulia, str. IIC Brătianu, nr. 1. 

Ordinea de zi a şedinţelor va fi afişată pe site-ul instituţiei Prefectului şi va 
cuprinde un raport asupra modului de exercitare a atribuţiilor şi a respectării termenelor din 
Programul calendaristic. 

Art. 4. Serviciul verificarea legalităţii actelor, juridic, contencios administrativ,  
urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri  va comunica prezentul 
ordin persoanelor nominalizate, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Autorităţii Electorale 
Permanente, Tribunalului Alba, primarilor unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Alba, 
Judecătoriilor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cîmpeni, Direcţiei publice comunitare judeţene de 
evidenţa persoanelor Alba, Biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind 
evidenţa persoanelor Alba, Direcţiei Regionale de Statistică Alba, Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Alba, Inspectoratului judeţean de Jandarmi Alba, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
Alba, Biroului electoral de circumscripţie judeţeană Alba (după constituirea acestuia). De 
asemenea va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi va fi afişat pe site-ul Instituţiei 
Prefectului – judeţul Alba.  

        Alba Iulia,  7 iulie 2012 
 

PREFECT, 
DAN CORIOLAN SIMEDRU 

 
 

                                 Şef serviciu           
                 Vasile Bumbu 


