
MINTSTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTTA PREFECTUTUI - JUDETUL ARGES

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Schitu Golesti, judelul Argeq

P ref ectu I J u de(ul ui Arge g
Av6nd in vedere:

' ordinul Prefectului Judelului Argeg nr.426120.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarali alegi
in gedinta de constituire a consiliului local;- Procesul-verbal al s,edintei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Schitu Golegti , din data
de 23 octombrie 2020, potrivit ciruia, au depus jurdmAntul un numir de t s-coi-silieri locali din numerul total
de 15 consilieri ai Consiliului local al comunei Schitu Golegti, ale cdror mandate au fost validate in conditiile
legii;

- ordinul Prefectului Jude{ului Arges nr. 264114.07.2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale
din judelul ArgeE;

- lncheierea Judecdtoriei CAmpulung din data de 15 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor
locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscrip[iei eler:torale nr.84 Schitu

- Golegti, judelul Argeg;
ln conformitate cu:

- Prevederile art. 118, alin. (1) 9i (3) din O.U.G, nr. 5712019 privind Codul administriativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit daci numirul consilierilor locali care au depus juremantul in condiliile art.
116 alin. (5) - (7) elte mai mare decAt primul numir natural strict mai maie decAt jumitate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de la data consiitrLirii consiliului local,
in conditiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legrale de constituire a
consiliului local, care se comunici secretarului general al unitilii administrativ-teritoiiale 9i se aduce la
cunogtin[i publicS;

- Prevederile art. 118 alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ potrivit cdrora ordinul
prefectului prevede Ei situaliile in care este necesari validarea mandatelor supleanlilor,irr condiliile legii,

. in..temeiul dispoziliilor ar1.275 alin, (1) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administratir,, cu modificirile 9icompletdrile ulterioare emit urmetorul

ORDIN

Art.1' Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Schitu Golegti, judelulA13eg.
Art.2. Prezentul ordin se comunici secretarului general al comunei Schitu G6l4tii si se aduce la cunostinti

publicd pdn afisare pe site-ul lnstituliei prefectului - Jude{ul Argeg.
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