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PROCES VERBAL
incheiat astSzi, 21 mai 2018

Av6nd in vedere solicitirile de inlocuire a unor pregedinli ai B.E.S.V. gi prevederile art.
26 alin' )?-6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea gi desfdgurarea referendumului, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Hotdririi nr. 7IO/25 aprilie 2OIg privind
stabilireat obiectului gi a datei referendumului tocal pentru consultarea cetdlenilor
municipitilui 5ebe9, adoptatb de Consiliul local al municipiului Sebes in gedinla ordinarS din
data de 2li aprilie 20L8, in ziua de 21 mai 2018, la ora 1200, in gedinla puOtic;-Oes1'dguratd la
sediul Tribunalului Alba, s-a procedat la desemnarea, prin tragere la so(i.

Tragerea la sorli a fbst efectuat5 de doamna judecbtor Tdmpea Teodora Maria,
pregedintele Tribunalului Alba, asistatb de doamna Bigboacd Alexandrina - prim grefier la
Tribunalul Alba.

Din partea Institutiei Prefectului - judetul Alba a participat: Cdmpean Indira
Codrula - consilier juridic.

birou.
Din partea Primiriei municipiului Sebes a participat doamna Gligor Delia - sef

Desemnarea s-a ficut prin tragere la sorli din:
lista cu jurigti care nu fac pafte din nici un partid politic intocmiti de prefectul judelului

Alba, la propunerea Primarului municipiului Sebe9, transmisb prin adresa nr.7594lClSliZOB;
lista cu persoane cu reputatie negtirbitd 9i care nu fac pafte din nici un paftid politic

intocmiti de Prefectul judelului Alba, la propuneiea Primarului municipiului Sebeg, transmisb
prin adres a nr. 7 594 I Gl SJ l20IB.

In urma tragerii la so(i au fost desemnate in funcliile de pregedinli ai birourilor
electorale iale de votare persoanele de mai ios:

Prezentul Proces verbal constituie, in conformitate cu dispozi!iile Legii nr.
3/2000 ltrivind organizarea gi desfdgurarea referendumului, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, actul de investituri in functia de Pregedinli ai birourilor electorale ale
sectiilor cle votare din cadrul Circumscriptiei electorale nr. 4 Sebe9, organizate pentru
desfisurarrea Referendumului local pentru consultarea cetSlenilor municipiului Sebeg,
care va avea loc in ziua de duminic5, 27

Alba Iulia, 21 mai 2018
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BOTA MIHAELA
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