
MINISTERUL AFACERITOR INTERNE
TNSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGES

0rdin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local al comunei Aninoasa, jude!ul Argeg

P ref ectul J u d elul u i Arg eg
Avind in vedere:

- Ordinul Prefectului Jude(ului Argeg.nr.425l1 5.10.2020 privind convocarea consilierilor lc,cali declarali alegi
in gedin[a de conslituire a consiliului local;- Procesul-verbal al gedinlei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Anincasa , din data de
21 oclombrie 2020, pohivit ciruia, au depus jurimantul un numir de i3 ;;*iti*iG.li dffimdrut totat de
13 consilieri ai Consiliului local al comunei Aninoasa ale cdror mandate au fost validate in condi[iile legii;- Ordinul PreJectului Judetului Arges nr. 264114.07.2020 de stabilire a numdrului membrikti ionsitiitor locale
din iudefulArgeg;- lncheierea Judecitoriei C6mpulung din data de '14 octombrie 2020 de validare a manclatelor consilierilor
locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul circumscriplieieieli.rri. ,i.r r Aninoasa,

- 
judelul Argeg;

- Prevederile art. 118, alin. (1) 9i (3) din o.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit daci numirul consilierilor locali *r. .u o.pui;uiJman tui ii'r conoitiire art,
116 alin. (5) - (7) este mai mare decAt primul numdr natural strict mai ,rL OJ.at irratate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de la data consiituirii consiliului local,
in conditiile alin. (2), prefectul emile un ordin privind constatarea indeplinirii conoil,itor. tegrte de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitatii ;dministr;tlvlteritor'iate 9i se aduce la
cunogtinli publici;

- Prevederile art. 118 alin. 5 din o.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ potrivit cirora ordinulprefectului prevede 9i situaliile in care este necesari validarea manoateioi iufieanlitoi,in ,:onoiliite legii,

, .in temeiul dispozi[iilor ar1,275 alin. (1) din o.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ, cu modificirile 9icompletirile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art'1. Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Aninoasa, iudetulAroes.
Art.2. Prezentul ordin se comunici secretarului general al .omrnei nninoisa'iir. .J,,'.'r'r, cunogtinli publiciprin afi9are pe site-ul lnstitu[iei prefectului - JudegulArge!.
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