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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. 5/30.05.2021 

privind soluționarea întâmpinării formulate de PSD din data de 30.05.2021 

împotriva Hotărârii nr. 4/30.05.2021 a Biroului Electoral Județean nr. 3 Argeș 

 

Împotriva Hotărârii nr. 4/30.05.2021 a Biroului Electoral Județean nr. 3 Argeș 

prin care s-a admis, printre altele, semnul electoral al USR, a fost formulată întâmpinare de 

către formațiunea PSD, solicitându-se respingerea semnului electoral al USR. 

Se apreciază de către petent că întâmpinarea este admisibilă prin raportare la disp. 

art. 10 alin (2), art. 33 alin. (3) și art. 39 din 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, și totodată se apreciază fondată, fiind invocată Hotărârea nr. 80/30.10.2020 

pronunțată de Tribunalul București, definivă prin DC 653/16.04.2021 Curții de Apel 

București, pronunțată în dosarul nr. 21735/3/2020, prin care se ia act de Protocolul de fuziune 

prin absorție aprobat la data de 15.08.2020 în ședința comună a Congresului Partidului USR 

și Convenției Naționale a partidului PLUS. 

În urma punerii în discuție a întâmpinării, reprezentantul PSD a susținut 

admiterea acesteia, considerând-o fondată, votând pentru admiterea acesteia. 

Analizând din perspectiva admisibilității întâmpinarea formulată, prin raportare 

la dispozițiile art. 39 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 115/2015, Biroului Electoral Județean nr. 3 

Argeș, cu majoritatea membrilor, va constata inadmisibilă prezenta întâmpinare, întrucât 

dispoziția legală mai sus menționată se referă la întîmpinări formulate la propria activitate 

a Biroului Electoral Județean nr. 3 Argeș de natură administrativă și nu la întîmpinări 

formulate împotriva dispozițiilor adoptate prin Hotătâri de către Biroul Electoral Județean nr. 

3 Argeș cu respectarea prevederilor legale. 

Totodată, se vor avea în vedere și dispozițiile art. 33 alin. (3) rap. la art. 39 alin. 

(3) din Legea 115/2015, potrivit cărora Biroul electoral județean emite hotărâri în exercitarea 

atribuțiilor ce îi revin care se aduc la cunoștiința publică și sunt obligatorii pentru toate 
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birourile electorale de pe raza de competență, precum și pentru organismele cu competență 

electorală. 

Cu majoritatea voturilor membrilor,  

 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

HOTĂRĂȘTE: 

Respinge ca inadmisibilă întâmpinarea formulată de PSD în data de 30.05.2021, 

înregistrată cu nr. 49/30.05.2021, împotriva Hotărârii nr. 4/30.05.2021 a Biroului Electoral 

Județean nr. 3 Argeș. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


