
CERERE DE ADMITERE
in Corpul experfilor electorali din fari pe bazi de aviz favorabil

Autoritatea Electorall Permanentl,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureqti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro

e-mail: exnert(Droaen.ro

Subsemnatul, C5p
(nume, ini/ala tatilui, prenume)

domiciliat in
(conform menliunilor din actul de id€ntitate)

cu reqedinla in
(daca este cuul, confom menliunilor din dovada de regedinli)

telefon ......., e-mail av6nd ocupalia de .......... ...., de
profesie
privind alegerea Senatului gi a Camerei Deputalilor, precum gi pentru organizarea gi funciionarea Autoiitalii Electorale
Permanente, admiterea in Corpul experlilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorali permanenta
in vederea desemnirii ca pregedinte al biroului electoral al sec{iei de votare sau loc{iitor al acestuia.

Precizez ci am mai indeplinit funclia de preqedinte al biroului electoral al secliei de votare sau locliitor al acestuia inmunicipiul/oragul/comuna ............, judeful (sectorul) ............., laalegerile/referendumul ..... (se inscrie tipul alegerilor/reierendumului) din anul
_ Declar, cunoscdnd prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificirile qi completirile

ulterioare, cu privire la falsul in declaralii, cd sunt cetdlean romdn cu diept de vot, cunosc limba rom6n6, scris gi voibit, sunt
aptfrzic ai psihic pentru exercitarea funcfiei de pregedinte al biroului electoral al secliei de votare sau de locliitor al acestuia,
nu sunt membru al unui partid politic qi nu sunt urmlrit penal, trimis in judecatd penald sau condamnat penal gi sunt absolvent
de:

o studii universitare de licenfi in domeniul Etiin{elor juridice l-lo studii universitare de licen!6 in altg domenii l-lr invilimdnt general obligatoriu l__l
Men{ionez c[ doresc si particip latragerea la so(i in vederea desemnirii ca pregedinte al biroului electoral al secliei de

votare din lard sau locliitor al acestuia cu:
o adresa de domiciliu l-__l
o adresa de reqedinti l-l
Anexez o copie a actului de identitate gi o copie a actului de studii.
Menlionez ci am luat cunogtinli de atribuliile care imi revin, potrivit Legii nr. ll5/2015 pentru alegerea autorit6lilor

administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr. 215/200l,precum Ei pintru modificarea
gi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali gi Legii nr. 20812015 qi de obligalia de a-mi indeplini funclia
de pregedinte al biroului electoral al secliei de votare sau de locliitor al acestuiain caanlincare voi fi desemnat.

Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate gi actului de studii qi cu prelucrarea datelor inscrise in acestea de
cltre Autoritatea Electorald Permanent5, Ministerul Afacerilor Inteme, institufiile prefectului qi birourile electorale.

Md angajez sd notific in scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorala Permanenta de indatd ce datele qi
informaliile menlionate se modificd sau in situa{ia apariliei unei incompatibilitafi.

Solicit ca rdspunsul la cerere s6-mi fie comunicat: prin pogt6
prin e-mail

Data Semndtura

Noti de informare privind protecfia datelor personale:
Autoritatea Electorald Permanentd prelucreazd datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin acest

document in scopul organizdrii procedurilor de infiinlare, gestionare qi actualizare a Corpului experlilor electorali, precum gi
a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvdluite Ministerului Afacerilor Interne, instituliilor
prefectului gi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele qi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul,
e-mailul, ocupalia qi profesia, precum qi copia actului de identitate ne permit sd vd linem la curent cu activitatea noastri.
. Conform Legii w.67712001pentru protecfia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal qi libera

circulalie a acestor date, cu modificirile qi completdrile ulterioare, beneficiali de dreptul de acces, de intervenfie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveli dreptul sd vd opunefi prelucririi datelor personale care vI piivesc Ai sd
solicitali Stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vI puteli adresa cu o cereri scris6, datati si r"rnnute lu
Autoritatea Electorald Permanenti. De asemenea, v[ este recunoscut dreptul de a v[ adresa justifiei.
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