
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGES

Ordin
privind constatarea ca regar constituit a consiriurui locar ar comunei cetileni, judelur Argeg

Prefectul J udelului Argeg
Avind in vedere:
ordinul Prefectului Judelului Argeg nr.425115.10.2020 privind convocarea consilierilor lc,cali declarati alesiin gedin[a de constituire a consiliului local;
Procesulverbal al gedintei ceremoniei de constituire a consiliului local al comunei cetSteni , din data de 20octombrie 2020, potrivit cdruia, au depus jurdmantul un numer de 11 consilieri locaffi-um*i totrt o. t tconsilieri ai Consiliului local al comunei C6taleni, ale ciror manJate au fost validate in condiliile legii;ordinul Prefectului Judelului Arges nr, 264ti4.ot.2o2o o. riinu:[r.. ;;ft;;ft;oio,'ionrliiro,. ro..r.din judelul Argeg;
lncheierea Judecitoriei CAmpulung din data de '13 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilorlocali care au fost alesi in data de27 septembrie z0zo in ciorut circumscripliei .r..6r.G *.ai cetaleni,

- 
judelul Argeg;

- Prevederile art. 118, alin. (1) si (3) din o.U.G. nr.57t2019 privind codul administrativ, potrivit cSrora:consiliul local este legal constituit daci numirut consitieritor tocati il ;;;ili;;irantrl in condiliite art.116 alin' (5) - (7) este mai mare decat primul numir natural strict mai ,ri. o6.at irretate din numirulmembrilor consiliului local, stabilit pohivit art. 112; in termen O. i ii. O. i, lrh ...rtitri,li consiliului local,in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conJiliilor legale de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitegii iuministiitiv'-teiitoriale gi se aduce lacunogtinti publici;
- Prevederile art' 118 alin. 5 din o.U.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ pokivit cirora ordinulprefectului prevede si situa[iile in care este necesari validare, ,.no.t.r, rup'i.Jnjiloi,in conoiliite legil,

in.,te19i1t dispoziliilor ar1.275 alin. (1) din o.U.G. nr.571201g privind codul administrativ, cu modificSrite gicompletirile ulterioare emit urmetorul

ORDIN

Art'1' Se constatl ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Cet5teni. iudetulAroes.
Art'2' Prezentul ordin se comunici secretarutui generar aL comun.ia.d;il sJ ;iiiJ ra cunostinla puuicaprin afigare pe site-ul lnstituliei prefectului _ Judelul Argei
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