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rEzuLtAtE pArţiALE 
alegeri locale 2020
Ieri la Biroul Electoral Judeţean au fost procesate
doar o parte dintre proce sele verbale sosite de la
secţiile de votare din judeţ.

La închiderea ediţiei noastre nu se ştia cine
va lua majoritatea la Consiliul Local Piteşti.  

În funcţie de cele centrali zate dar şi
prin numărătoa rea paralelă, rezulta-
tele parţiale la alegerile de duminică

arată că PSD a câştigat mare parte din
primării, a luat preşedinţia Consiliului
Judeţean Argeş şi majoritatea în ceea
ce-i preveşte pe consilierii judeţeni. 

Lista primarilor 
din Argeş

PSD a câștigat alegerile în toate oraşele şi municipiile din judeţ, cu excepţia Câmpulungului, acolo unde a învins Elena Lasconi
de la USR. În total, PSD a câştigat în 71 de localităţi din cele 102 ale judeţului Argeş, în timp ce PNL a luat 24 de primării.

PSD a câștigat alegerile în Argeș cu
un procent de 45%. A fost o victorie
bine meritată pentru că a pre zen tat

un program com plex al jude/ului
Argeș ce are la baza o dezvoltare

structu rată de specialist. 

Ei sunt marii
învingători 

La scurt timp după închide-
rea urnelor au ieşit la declaraţii
câţiva dintre cei care au obţinut
procente bune, ieşind învin gă-

tori la diferenţe mari. Chiar
dacă rezultatele erau parţiale,
se ştia că au câştigat detaşat. 
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„O victorie detașată, dar
muncită și meritată”


