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BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ  

pentru alegerile locale parțiale din data de 27.06.2021 

 

      P-ța Vasile Milea, nr.1, mezanin, camera 38,  

                  municipiul Pitești, județul Argeș 

Telefon: 0248.210.998,fax: 0248.210.997, e-mail: bj.arges@bec.ro, 

https://ag.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-partiale-27-iunie-2021/ 

 

HOTĂRÂRE                   

nr. 3/30.05.2021 

privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, la 

alegerile locale parțiale din data de 27.06.2021 

 

Observând termenele stabilite de prevederile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, văzând Calendarul 

acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 

27 iunie 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 555/2021, pentru 

predictibilitatea actelor și a operațiunilor electorale, în temeiul art. 33 alin (3) și art. 

39 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

Văzând adresa numărul 10984 din data de 28.05.2021, transmisă de 

Autoritatea Electorală Permanentă 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. — Termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, se consideră împlinite la datele 

prevăzute în Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 555/2021, publicată 
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în Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 21 mai 2021, acestea începând însă să curgă de la 

datele la care se realizează efectiv acțiunile prevăzute de calendarul antereferit. 

 

 

Art. 2. — Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică. 

 

 

Judecator Hubert Alina – președinte  

 

Judecator Olteanu Elena Cornelia – locțiitor 

 

Nicolescu Gheorghița -reprezentant AEP 

 

Emilia Dumitrescu – reprezentant PNL 

Alexandru Ernest Ujvarosi – reprezentant UDMR 

Florența Violeta Jugănaru – reprezentant PSD 

Velcescu Ion – reprezentant AUR 

Ivan Liviu-Adelin – reprezentant USR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


