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17 conformitate cu:

Ordin
privind constatarea ca regar constituit a consiriurui rocar ar comunei cocu, judelurArge.s

P ref ectul J udelu I u i Arg eq
Avdnd in vedere:

- ordinul Prefectului Judetului Argeg.nr.444l23 10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarali alegiin gedinla de constituire a consiliului local;- Procesul-verl^al al gedin[ei ceremoniei de constituire a consiliului local al comunei cocu, din data de 27octombrie 2020, pohivit cdruia.au depus jurimintul un numer de 'l 1 consilieri locali ale ciror mandate aufost.validate_ in condiliile legii, din numdrul'total de 11 .onriti.ii ,i Consiliului local al comunei Cocu;- ordinul Prefectului Judefului Argesnr.264114.o7.2o2odes1abilireanumarului membrilorconsitiitorlocale
din judelulArgeg;

- lncheierea Judecatoriei Pitegti din dala de 2l octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor localicare au fost alesi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscripliei .r..t."ir'rr.l]'Locu, judelul
- 

Argeg;

- Prevederile art. 118, alin. (1) 9i (3) din o.U,G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:consiliul local este legal constituit daca numirul consilierilor bdi c;r; * i.prc l,iiiia.tut in condi[iite art.'116 alin. (5) - (7) este mai mare decit primul numir natural strict mai ,ri. o6.at iuratate din numirulmembrilor consiliului local, stabilit pokivit art. 112; in termen de 3 zile de la data mnsiituirii consiliului local,in condiliile alin (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conoiliin, rlga. oe constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitalii iaministratirlt.ritoria. 9i se aduce lacunogtinli publici;

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

ORDIN

Art'1. se constati ca fiind regar constituit consiriur rocar ar comunei cocu, judelurArgeg.
Art.2. Prezentul ordin se.comunica secretarutui general ;t;omuil co:; $;;;;;;1; cunogtin(i pubtici prinafisare pe site-ul lnstitu{iei prefectului - Judelul Argeg.

PREFECT

EMANUEL SOARE
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