
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGES

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Dragoslavele, jud€,tul Argeg

Pref e ctu I J u d e,tul u i Argeg
Avind in vedere:

- Ordinul Prefectului Judelului Argeg nr.425/15.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi
in gedin[a de constituire a consiliului local;

- Procesul-verbal al gedinlei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Draq,oslavele , din data
de 20 octombrie 2020, pokivit ciruia, au depus .lurimAntul un numir de 1'l consilieri locaiidirt nrimarul total
de l lconsilieri ai Consiliului local al comunei Dragoslavele, ale ciror mandate au fost validate in conditiile
legii;

- Ordinul Prefectului Judelului Argeg nr. 264114.07 .2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale
din jude[ulArgeg;

- lncheierea Judecitoriei CAmpulung din data de '12 octombrie 2020 de validare a manclatelor consilierilor
locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscripliei electorale nr.48

- Dragoslavele, judetul Arge$;
ln conlormitate cu:

- Prevederile art. '118, alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit daci numdrul consilierilor locali care au depus jurimdntul ln condiliile art.
116 alin. (5) - (7) este mai mare decAt primul numir natural strict mai mare decAt jumitate din numirul
membrilor consiliulul local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de la data consiituirii consiliului local,
in conditiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condi[iilor legale de conslituire a
consiliului local, care se comunici secretarului general al uniti(ii administrativ-teritoriale gi se aduce la
cuno$tinti publicS;

- Prevederile art. 118 alin. 5 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ potrivit cirora ordinul
prefectului prevede gi situafiile in care este necesari validarea mandatelor suplean[ilor,in condiliile legii,

in temeiul dispoziliilor art.275 alin. (1) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1. Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Dragoslavele, judelulArgeg.
Art.2, Prezentul ordln se comrrnici secretarului general al comunei Dragoslavele gi se lcuce la cunostin[i

publici prin afigare pe sile-ul lnstitutiei Prefectului - JudelulArgeE.
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