
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTTTUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGEg

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local al comunei Boga(i, jude!ulArgeg

P ref ectu I J u delu lui ArgeE
Avdnd in vedere:

- Ordinul Prefectului Judefului Argeg nr.426120.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi
in sedinta de constituire a consiliului local;- Procesul-verbal al sedintei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Boqati, din data de 26
octombrie 2020, pohivit cdruia, au depus jurdm6ntul un numir de '13 consitieri locali diffidiul total de 13consilieri ai Consiliului local al.comunei Boga[i, ale cdror mandate au fost validate in conditiibLgii;- ordinul Prefectului Judelului Argeg nr. 264t1:4.ot.zozo de stabitire . ,il;;tri;ilriloi Jonsiriitor tocate
din judeful Argeq;- lncheierea Judecitoriei Topoloveni din data de 16 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor
locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul circumscriflieieiecioraie-nr.zo aogali,

- 
jude(ul Argeg;

ORDIN

Art.1. Se constati ca fiind regar constituit consiriur rocar ar comunei Bogali, judelurArgeE.
Art'2' Prezentul ordin secomunici secretarului general al comunei aogaiigi se'iJu;la cunogtin(6 publici prin

afisare pe site-ul lnstituliei prefectului - Jude[ulArgeg.

- Prevederile art 118, alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locili care * o.prc irii*artul in conditiile art.
116 alin (5) - (7) este 1ai mgre decat primul numir natural strict mai maie o6cat;umatate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de r. Jrtu .onrt,tuirii consiliului local,
in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conaililtor regare oe constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitalii iominiitiit,:rlr.iitorirtu 9i se aduce la
cunogtinlS publicd;

, .in.temeiul dispoziliilor arl.275 alin. (1) din o.u.G. nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificirite gicompletirile ulterioare emit urmdtorul

PREFECT

EMANUEL SOARE

Nr. 478 din 28 octombrie 2020

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

VIZAT PENTRU I#EIITITE
gef Serviciu, tfla Ooaoc 0sl


