
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGEg

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local al orasului costegti, judelulArgeg

Prelectul J udelului Argeg
Avind in vedere:

- ordinul Prefectului Jude(ului Argeg nr.465126.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi
in gedinla de constituire a consiliului local;' Procesulverb^l al gedin[ei ceremoniei de constituire a Consiliului local al ora$ului Costegti, din data de 29
octombrie 2020, pokivit cdruia au depus jurimintul un numir de 14 consiliEiiloEli aleiaror mandate au
fost.validate. in condiliile legii, din numirul-total de 17 consilieri ai Consiliului local al orasului Costesti;- ordinul Prefectului Judelului Argeg nr. 264t14.07.2020 de stabitire , nurirurri r.r[ritoi insitiitor tocate
din jude[ul Argeg;

- lncheierea Judecitoriei Costegti din data de '15 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor locali
care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscrip(iei a..torif. ni+ Co.tegti, jude[ul
Argeg;' lncheierea Judecitoriei Costegti din data de 16 octombrie 2020 privind indreptarea erorii materiale
constatate din oficiu in incheierea din 15 octombrie 2020,

- Prevederile art l'18, alin (1) 9i (3) din o.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potnvit cirora:
consiliul local este legal conslituit daci numirul consilierilor locali care.ul.pur iriarantul in condi[iile art.
116 alin. (5) - (7) este mai mare decat primul numer natural slrict mai m.b-_o6.at ;uratate din numdrul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de r. oat. conrt,tuirii consiliului local,
in condi(iile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conoiliiror regare oe constituire a
consiliului local, care se comunici secretarului general al unitilii administratiri-teritoriale 9i se aduce la
cunogtinld publici;

in..temeiul dispoziliilor atl.275 alin. (1) din o.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrite 9icompletdrile ulterioare emit urmltorul

ORDIN

Art.1. se constati ca fiind legal constituit consiliul local al ora$ului costegti, judeful Argeg.
Art.2, Prezentul ordin se comunici secretarului generat ai-oE$iui-cos69ii;il; ;.Jil ta cuno$tinte pubticeprin afigare pe site-ul lnstituliei prefectului - JudefulArgegi

PREFECT

EMANUEL SOARE

Nr. 519 din 02 noiembrie 2020

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

6NtVIZAT PENTRU LEGALITATE
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