
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  

privind publicarea în Monitorul Oficial al Județului Argeș, Partea I, a rezultatelor 

finale ale alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 

nr. 13/29.06.2021 

 

 

  

Având în vedere dispozițiile art. 33 alin. (1) și alin. (3)  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;  

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (l) lit. h), k), art. 32 lit. e), art. 39 

alin. (1) lit. g), art. 103 alin. (5) și (6), precum și ale art. 104 alin. (5) și (6) 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, 

Întrucât, Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș a întocmit, conform art. 39 alin. 

(l) lit. g) teza a II-a din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

procesul-verbal final privind centralizarea pe județ a voturilor și constatarea 

rezultatului alegerilor pentru primari, 

Ținând cont de faptul că nu au fost formulate cereri pentru anularea alegerilor 

într-o circumscripție electorală, 

Observând că toate operațiunile electorale prevăzute de lege, au fost 

finalizate, 

În temeiul art. 39 alin. (l) lit. c) și alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare 
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BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 

 
 

Art. 1. Se constată rezultatele finale ale alegerilor locale parțiale din data de 

27.06.2021, rezultate prevăzute în Procesul-verbal privind centralizarea pe județ a 

voturilor și rezultatului alegerilor pentru PRIMARI la alegerile locale din 27 iunie 

2021; 

Art. 2. Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al județului Argeș, Partea I, 

a Procesului-verbal privind centralizarea pe județ a voturilor și rezultatului alegerilor 

pentru PRIMARI la alegerile locale din 27 iunie 2021; 

Art. 3. Se constată încetarea definitivă a activității birourilor electorale de 

circumscripție comunală; 

Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina 

de internet a BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ. 

 

 

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 


