
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/ 

 

HOTARARE 
nr. 11 /26.06.2021 

 

 

Având în vedere cererea completatoare de acreditare a domnului Costache 

Trandafir Cristinel în calitate de observator intern la alegerile locale parțiale ce vor 

avea loc în data de 27 iunie 2021, pe raza Județului Argeș, formulată de Federația 

Comisariatul pentru Societatea Civilă (F.C.S.C.) -  Inspectoratul Județean Argeș, 

înregistrată la Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș cu nr. 111/26.06.2021,  

Observând că cererea reprezintă o completare a cererii anterioare înregistrată 

cu nr. 88/21.06.2021, în sesnsul că se solicit și acreditarea domnului mai sus 

menționat alături de restul persoianelor nominalizate în anexa cererii inițiale, și 

având în vedere că atașat cererii inițiale au fost depuse următorele documente: 

Sentința civilă pronunțată în dosarul nr. 16549/280/2011 din data 22.11.2011 emisă 

de Tribunalul Argeș, Actul constitutiv si Statutul organizației, 

Totodată se depune și declarația pe propria răspundere a numitului  Costache 

Trandafir Cristinel; 

Din documentația depusă, rezultă că Federația Comisariatul pentru Societatea 

Civilă (F.C.S.C.) Inspectoratul Județean Argeș, are ca scop declarant „unificarea 

societății civile din județul Argeș  pentru promovarea și apărarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ele omului, monitorizarea abuzurilor și corupției din 

societate și intervenția prin forme legale pentru eliminarea acestora, reprezentarea 

societății civile ca o autoritate capabilă să întreprindă acțiuni de interes cetățean în 

spiritul și litera Constituției României și a legilor tării”; 

mailto:bj.arges@bec.ro
https://ag.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-locale-partiale-27-iunie-2021/


Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3), art. 83 alin. (2)-

(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 și art. 132 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, cu modificările și 

completările ulterioare, 

Observând și dispozițiile art. 2 din Instrucțiunea nr 2/14.06.2021 emisă de 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Analizând solicitarea transmisă, cu unanimitate de voturi exprimate de 

membrii prezenți:  

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 
 

Art. 1. Admite cererea completatoare privind acreditarea observatorului 

intern la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, depusă de Federația 

Comisariatul pentru Societatea Civilă (F.C.S.C.) - Inspectoratul Județean Argeș și 

acreditează pe domnul Costache Trandafir Cristinel, în calitate de observator intern. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina 

de internet a Biroului Electoral Județean nr. 3 Argeș. 

Art. 3. Prezenta se comunică solicitantului, Federația Comisariatul pentru 

Societatea Civilă (F.C.S.C.) - Inspectoratul Județean Argeș, la adresa de e-mail 

indicată în solicitare.  

 

Definitivă. 

Judecător Hubert Alina – președinte  

Judecător Olteanu Elena Cornelia – locțiitor 

Nicolescu Gheorghița - reprezentant AEP 

Dumitrescu Emilia – reprezentant PNL 

Ujvarosi Alexandru Ernest – reprezentant UDMR 

Jugănaru Florența Violeta– reprezentant PSD 

Velcescu Ion – reprezentant AUR 

Ivan Liviu-Adelin – reprezentant USR 


