
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. 9/24.06.2021 

 

 

 Prin contestația transmisă pe email-ul Biroului Electoral Județean nr. 3 Argeș,  

la data de 22.06.2021, ora 19.05, înregistrată la BEJ nr 3 Arges cu numarul 

96/23.06.2021, domnul Lina Catalin, candidat din partea PNL la funcția de Primar 

al Comunei Aninoasa la alegerile locale parțiale din data de 27.06.2021, contesta 

Hotărârea nr. 73/21.06.2021 pronunțată de Biroul de Circumscripție Comunală nr. 

11 Aninoasa. 

In motivarea contestației s-a arătat că, urmare a plângerii formulate de Partidul 

AUR inregistrată sub nr. 71/20.06.2021 la BECC nr 11 Aninoasa, plangere ce viza 

incalcarea unor dispozitii de desfasurare a campaniei electorale de catre candidatul 

PNL la functia de Primar al Comunei Aninoasa, domnul Lina Catalin, BECC nr 11 

Aninoasa a admis plângerea formulată si a dispus in subsidiar sesizarea organelor 

competente, respectiv IPJ Argeș și Autoritatea Electorală Permanentă. 

Se arată că Hotărârea 71/20.06.2021 a BECC nr 11 Aninoasa, este subiectiva 

fiind adoptată cu votul reprezentanților formațiunilor politice in BEC nr. 11 

Aninoasa, aspectele reclamate nefiind opozabile art. 80 alin. (1) și alin. (2) din Legea 

nr. 115/2015. 

  De asemenea, invocă faptul că plângerea AUR a fost formulată de o persoana 

lipsită de interes și in mod greșit a fost admisă de BEC nr. 11 Aninoasa, fiind 

încălcate dispozițiile Legii 554/2004.  

In drept, s-au invocat dispozițiile art. 80 alin. (1) si alin. (2) din Legea 

115/2015, și dispozițiile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a), art. 2 alin. (1) lit. p), art. 2 alin. 

(1) lit. r) și art. 8 alin. (1) ind. 1) precum și art. 8 alin. (1) ind. 2 din Legea 554/2004. 

Analizând solicitarea transmisă, Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș 

constată următoarele :  

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


Adresa transmisă de candidatul PNL la funcția de Primar al Comunei 

Aninoasa, domnul Lina Cătălin, reprezintă o contestație la Hotărârea nr 

73/21.06.2021 a BECC nr 11 Aninoasa. 

Hotărârea nr 73/21.06.2021 a BECC nr 11 Aninoasa a fost afișată în data de 

21.06.2021 la ora 20.00, așa cum este asumat în cuprinsul acesteia. 

Adresa a fost trimisă pe e-mail, în data de 22.06.2021 ora 19:05, în termenul 

de 24 de ore de la afișare. 

Aceasta a fost tipărită și înregistrată la BEJ nr. 3 Argeș in data de 23.06.2021, 

având număr de primire 96/23.06.2021. 

De asemenea, opinia majoritară a membrilor BEJ nr. 3 Argeș a fost în sensul 

că Hotărârea nr. 73/2021 a BEC nr. 11 Aninoasa este legală și temeinică, în mod 

corect fiind dispusă admiterea plângerii AUR și sesizarea organelor competente să 

constate și să sancționeze eventuale contravenții săfârșite în perioada campaniei 

electorale. 

Totodată, se apreciază că în mod greșit se invocă în contestație lipsa de interes 

a petentului, nefiind aplicabile dispozițiile Legii nr. 554/2004. 

 

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (1) și alin. (3), art. 

39 alin. (1) lit. b, lit. c), lit e), art. 59 alin. (1), alin. (5) și alin. (7), precum și art. 79   

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 majoritate de voturi 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 
 

Art. 1. Respinge contestația domnului Lina Cătălin, formulată împotriva 

Hotărârii nr. 73/21.06.2021.  

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 contestatorului Lina Cătălin precum și 

petentului AUR – Organizația Județeană 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 

 


