
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. 6/03.06.2021 

 

 

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

data de 02.06.2021, ora 18.45, Partidul Neamul Românesc, prin reprezentant, 

președinte Ninel Peia, se comunică semnul electoral al formațiunii politice. 

In drept, s-au invocat dispozițiile Hotărârii nr. 531/2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în MO nr 488 din 11 mai 

202i, precum și dispozițiile art. 6, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice publicată în Monitorul Oficial nr 289 din 07 aprilie 2020. 

Analizând solicitarea transmisă, BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 

ARGEȘ, în cvorum de 8 membri din 8, constată următoarele :  

Adresa transmisă de Partidul Neamul Românesc, prin reprezentant Ninel Peia, 

reprezintă comunicarea semnului electoral al formațiunii politice.  

Adresa a fost transmisă pe e-mail, în data de 02.06.2021 ora 18:45. 

Aceasta a fost tipărită și înregistrată la BEJ nr. 3 Argeș in data de 03.06.2021, 

având număr de primire 56/03.06.2021. 

 

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2), art. 33 alin. (3) și art. 59 alin. (1) 

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;  

Ținând cont de punctele nr. 10 și nr. 12 din calendarul acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, aprobat 

prin Hotărârea de Guvern nr. 555/2021; 

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


 

Termenul limită pentru comunicarea către Biroul Electoral Județean nr. 3 

Argeș a semnelor electorale de către formațiunile politice interesate, a fost în data 

de 29 mai 2021, ora 24.00. În consecinţă, cu unanimitate,  

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

DECIDE: 

 
 

Art. 1. Respinge solicitarea Partidului Neamul Românesc ca fiind tardiv 

depusă. 

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 petentului Partidul Neamul Românesc, 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 

 


