
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTUTUI - JUDETUL ARGES

0rdin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local al comunei Budeasa, jude!ulArgeg

P refectu I J u delul ui Argeg
Avdnd in vedere:

- ordinul Prefectului Judelului Argeg nr.444t23.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesiin gedinla de constituire a consiliului local;- Procesul-verb^al al gedintei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Budeasa, din data de 27
octombrie 2020, potrivit cdruia.au depus jurimAntul un numdr de 11 consiiiiri tocali a6ceror mandate au

P:.1::lit1,:,]i.:::dl!iiL.l.g!l din numirut torat de 11 consitieri ai Consitiurui rocar al comunei auoeasa;- urornur Prelectului Judetului Arges nr. 264114.07 .2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale
din judelul Argeg;- lncheierea Judecdtonei Pitegti din data de 16 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor locali
care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscripliei electorale nr.25 Budeasa, judetul

- 
Argeg;

- Prevederile art 118, alin. (1) 9i (3) din o.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit dace numirul consilierilor locali care * l.pr. jrii.a.tul in condiliile art.
116 alin. (5) - (7) este rlai ma19 decAt primul numer naturat strict mai ,ai. o6railuretate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de i. Art, .on.iituirii consiliului local,
in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conJiliilor legate de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitalii iominiitiitir'-t iitoriut. 9i se aduce lacunogtinlS publici;

. .in..temeiul dispoziliilor arl.275 alin. (1) din o.U.G. nr.57l2o1g privind codul administrativ, cu modificSrile gicompletirile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1. se constati ca fiind regar constituit consiliur rocal ar comunei Budeasa, jude[ulArge$.
Art'2. Prezentul ordin se comunici secrelarului general aiiomfneiEulillii+.ar".'Jr. cunogtinli pubticiprin afisare pe site-ul lnstitu{iei prefectului - Judeful Argei.
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