
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGE9

lncheierea Judecitoriei curtea de Argeg din data de 15 octombrie 2020 de validare a mandatelor
consilierilor locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2o2o in cadruicircrr..rlpfi.Ir..i.iale nr,3gCorbeni, judelul Argeg;

- Prevederile art. 118, alin. (1) 9i (3) din o.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potrivil cdrora:consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locili care * J.p* irr*antul in condiliile art,116 alin. (5) - (7) este mai mare decat primul numir natural strict mai ,ii.06.a1;rratate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit a(. 112; in termen de 3 zile de ta oata consiituirii consiliului local,in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliitibgale de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitilii administrativ'-teritoriate 9i se aduce lacunogtin(i publicd;

in temeiul dispoziliilor art.275 atin. (1) din o.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ, cu modificirile gicompletirile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art'1' Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Corbeni, iudetulAroes.
Art,2. Prezentul ordin se comunici secretarutui generar at .;;r;.i c;;;G:;;"# ta cunostinli pubticiprin afigare pe site-ul lnstituliei prefectului _ JudelulArgeg.

0rdin
privind constatarea ca legal constituit a consiliurui local al comunei corbeni, judelul Argeg

P relectu I J ude,tu I u i Argeg
Avdnd in vedere:

- ordinul Prefectului Judetului Ar_geg nr.426/20.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesiin sedinta de constituire a consiriurui rocar; vur rrrrr.r rrur reudrr u

::1.:t^:,lr:lb"?l l:,$il,fl.g*roniei de.constituire a Consitiului locat al comunei Corbeni, din data de 26octombrie 2020, potrivit ciruia au depus jurrmintur ,n nrrjio. ii .*rffiffi;atj,J,'r"r'nor," u,
I ll,

g:d]lYLll*ctului Judefului Argeg nr. 264t14,07.2020 oe stiu,riru a numdrutui membritor consitiitor tocale
din judeful Argeg;

Nr. 486 din 28 octombrie 2020
PREFECT

EMANUEL SOARE

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

cMVIZAT PENTRU LE9fL[ATE
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