
BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ  
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HOTARARE 
nr. 7/21.06.2021 

 

 

  

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

de 19.06.2021, ora 12.35 (data si ora mail-ului), Partidul Alianța pentru Unirea 

Românilor, prin reprezentant, președinte Velcescu Florin Bogdan, a formulat contestaţie 

împotriva Hotărârii nr. 70 din 18.06.2021 emisă de BECC nr. 11 Aninoasa referitoare la 

respingerea plângerii depuse la nivelul BECC nr 11 Aninoasa prin care erau sesizate 

încălcări ale legii 115/2015 privitoare la desfășurarea campaniei electorale 

In motivarea contestaţiei s-a arătat că Partidul AUR a depus la BECC nr 11 

Aninoasa, în data de 18.06.2021 ”o plângere” cu privire la faptul că PSD, PNL si PMP 

au afișat mai mult de un afiș electoral pe panoul din satul Aninoasa și pe panoul din satul 

Valea Siliștii. Contestatarul consideră că această faptă reprezintă contravenție prevăzută 

de art. 108 lit. k  din Legea nr 115/2015 și solicită sesizarea organelor prevăzute la art. 

110 alin. (1)  lit. a) din aceeași lege, spre a lua măsurile ce se impun. 

 Prin aceeași adresă Partidul AUR a mai semnalat și faptul că PNL a utilizat afișe 

cu candidatul său la Primăria Aninoasa cu încălcarea prevederilor art. 108 lit. j) si a art. 

108 lit. b) din Legea 115/2015, cu completările și modificările ulterioare. 

Partidul AUR solicită anularea Hotărârii nr. 70 a BECC nr. 11 Aninoasa și 

sesizarea organelor competente în vederea sancționării încălcării prevederilor legii 

115/2015. 

În drept, s-au invocat disp. art. 80 alin. (4) coroborat cu art 10 alin. (2), art. 108 

lit. b, j, și lit. k, precum si art. 110 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 115/2015. 

S-a administrat proba cu înscrisuri. 

Analizând solicitarea transmisă, BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 

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

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


Adresa transmisă de Partidul AUR, prin reprezentant, președinte Velcescu Florin 

Bogdan, reprezintă contestație la activitatea BECC nr. 11 Aninoasa în materia campaniei 

electorale. 

Adresa a fost trimisă pe e-mail, în data de 19.06.2021 ora 12:35 fiind înregistrată 

la BEJ nr. 3 Argeș in data de 20.06.2021, având număr de primire 84/20.06.2021. 

 

Având în vedere dispozițiile art. 10 alin. (2), art. 80 alin. (4) 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;  

Ținând cont de punctul nr. 47 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; 

 Intrucat aspectele sesizate pot fi incadrate in prevederile art. 108 lit. b), j) si k), iar 

constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea acestora se face 

cu respectarea dispozitiilor art. 110 alin. (1), lit. a) 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, de catre reprezentantii Politiei Romane sau ai 

Jamdarmeriei Romane, 

 

 

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ 

CU MAJORITATE DE VOTURI,  

DECIDE: 

 
 

Art.  1. Admite solicitarea Partidului Alianța pentru Unirea  Românilor. 

Art. 2. Anulează Hotărârea nr. 70 din 18.06.202 emisă de BECC nr. 11 Aninoasa. 

Art. 3. Sesizează organele prevăzute de art. 110, alin. (1), lit. a), din Legea 

115/2015 pentru a lua măsurile legale ce se impun. 

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

internet a BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN NR. 3 ARGEȘ. 

Art. 5. Prezenta se comunică petentului Partidul Alianța pentru Unirea 

Românilor, 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 

 


