
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTUTUI - JUDETUL ARGES

ordinul Prefectului Jude{ului Argeg nr.444123 10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarali alegiin Eedin[a de constituire a consiliului local;
Procesul-verbal al gedinlei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Biiculesti, din data de 27octombrie 2020, potrivit ciruia au depus jurimAntul un numir de '14 consilieri locali- aETeroi m-anoate aufost.validate-in condi{iire regii, din numrrur totar de '15 consirieii aiconsitiutui rocai;, Eanulcsi 

"
ordinul PreJectului iude{ului Argeq nr. 264114.07.2020 de stabilire a numdrului membrilor consiliilor localedin judelulArgeg;

lncheierea Judecdtoriei curtea de Argeg din data de 16 octombrre 2020 de validare a mandatelor
consilierilor locali care au fost alegi in dita'de 27 septembrie 2020 in cadrul c*urrtiiptiuiil.ctoiate nr.lsBiiculegti, judetul Argeg;

0rdin
privind constatarea ca regar constituit a consiriurui rocar ar comunei Biicuregti, jude!ur Argeg

Prelectul J udelului Arges
Avdnd in vedere:

ln conformitate cu:

PREFECT
Nr. 492 din 29 octombrie 2020

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

- Prevederile art. 1'18, alin. (1) qi (3) din o.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potrivit cdrora:consiliul local este legal constituit daci numdrul consilierilor bc;li c;r; * J.p* jriira.tul in condiliile art.116 alin (5) - (7) este 1ai ma19 decat primul numdr natural strict mai ,.i. o6.atirratate din numirut
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de ta aata mnsiituirii consiliului local,in condi(iile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indepliniriicondili-ii-ror rlgare de constituire aconsiliului local, care se comunicd secretarului general al unitSlii administrativlteritoriae 9i se aduce lacunogtinld publici;

in temeiul dispoziliilor ar1.275 alin. (1) din o.U.G nr. STt2olgprivind codul administrativ, cu modificirile gicompletdrile ulterioare emit urmdtorul

ORDIN

Art.l' Se constati ca riind regar constituit consiriur rocar ar.comunei Biicuregli, judelurArgeg.
Art'2' Prezentul ordin se comunici secretarului generd alEfrunEi BEcuiiJi El r,i .ori. Ia cunogtinld publiciprin afi9are pe site-ul lnstituliei prefectului _ Jude(ulArge!.

VIZAT PENTRU LEOALITATE
Sef Serviciu, L7\a oodoc
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