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BIROUL ELECTORAL JUDEŢEAN NR. 4 BACAU 

ACREDITARE

Având în vedere cererea înregistrată cu nr. 45/08.05.2019 formulată de 
PRO TV, precum şi înscrisurile care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de 
acreditare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (5) din Legea nr. 33/2017 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Judeţean nr. 4 Bacău 
acreditează ca reprezentant intern al instituţiei mass-media PROTV la alegerile 
pentru membrii din Romania în Parlamentul European din anul 2019, pe dl:

1. Moldovan Petru Daniel -

PRtŞE DINTE, 
Jud. ARSEN/BÖ§DAN CONSTANTIN

N o tă : ' ____
Persoanele acreditate pot asista ia operaţiunile electorale în  ziua vo tă rîv în cepând  cu-ora 6,00-şi term inând cu momentul încheierii şi semnării 

de către m em brii biroului e lectoral al secţiei de votare a procGsului-verbal de c o n s t a t a ş i  rezu ltatelor votării în  secţia respectivă, numai dacă prezintă 
actu l de acreditare, care este valabil şi în  copie. Acestea nu pot interven i in  niciun mod in organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de 
a s e s te  în sens preşedintele biroului electoral în  cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum  şi încă lcarea în orice 
mod a setulu i de acreditare atrag aplicarea sancţiun ilor legale, suspendarea acreditării de către biroul e lectoral care a constatat abaterea, iar îri ziua 
votării, îndepărtarea imediată a petsoanel respective din secţia de votare.

La biroul e lectoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona nurnai în spaţiul stabilit în  acest sens în  sala de votare de către 
preşedintele biroului e lectoral a! secţiei de  votare. Acreditarea perm ite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în  acest sens la biroui 
docto ra l judeţean, al sectorulu i municip iului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a em is acreditarea.
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Nr. 62/12.05.2019

PROCES-VERBAL DE AFIŞARE

încheiat astăzi, 12.05.2019, ora 14.30, la sediul Biroului Electoral 
Judeţean nr. 4 Bacău (Strada Mărăşeşti nr. 2, Palatul Administrativ, etaj 1, cam. 
34),

S-a procedat la afişarea acreditării e liberate de Biroul Electoral Judeţean 

nr. 4 Bacău în şedinţa din data de 12.05.2019, pentru instituţia mass media PRO 

TV.

PREŞEDINTE,
JUD. ARSENIB0GDAN CONSTANTIN
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