
MTNISTERUL AFACERILOR INTERNE
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lo,confor;i ;;:

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comuneiAlbegtii de Argeq, judetulArgel

Prefectul J udelului Argeg
Avind in vedere:
otdinffifectului Judefului Argeg nr.426/20.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi
in gedinla de constituire a consiliului local;- Procesul-verbal al $edhtei ceremoniei de constituire a Consrliului local al comunei Albestii de Aroes, din
data de 26 octombrie 2020, potnvit cdruia au depus jurdmantul ,n nrrer, ffi;*fficali ale ciror
mandate au fost validate in condiliile legii, din numdrul total de 15 consilieri ai Consiliuiul tocar al comunei
Albestii de Arqes;
ordinul Prefectului Judetului Arqes nr. 264114.07.2020 de stabilire a numdrului membrilor consiliilor locale
din judelulArgeg;

lncheierea Judecdtoriei Curtea de Argeg din data de 15 octombrie 2020 de validare a mandatelor
consilierilor locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadruiCi;;.r;;,pii.i electorale nr.a
Albestii de Aroe$, jude[ul Argeg;

- Prevederile art. 1'18, alin. (1) 9i (3) din o.U.G. nr.5712019 privind Codul adminishativ, pohivit c6rora:
consiliul local este legal constituit daci numdrul consilierilor locali care auoepus juiimantui in conoiliite irt.'116 alin. (5) - (7) este mai mare dec6t primul numir natural skict mai maie o6cai;umatate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. '112; in termen de 3 zile de ra oata consiituirii consiliului local,in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea inoeptinirii conJi(iilor legale de constituire aconsiliului local, care se comunicl secretarului general al unitdlii administrativ'-teritoriale 9i se aduce Ia
cunogtinld publici;

. .fn..ten1eiyl dispoziliilor art.275 alin. (1) din o.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificdrile 9icompletdrile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1. Se constate ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Albeslii de Arqes, judelul Argeg.
Art'2. Prezentul ordin se comunici secretarului general at .orrn.il@tii d. Aifiiiirl .0r.. la cunostintipublic5prinaliqarepesite.ullnstitu!ieiPrefectului-Jude[ulArge9.'_---...--Y.'
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