
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGES

l1t conformitate cu:

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local ar comunei Leregti, jude(ul Argeg

P ref ectu I J udelu I ui Argeg
Avdnd in vedere:

- ordinul Prefectului Judelului Argeg. nr.465/2 6.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declara[i alegiin sedinta de constituire a consiliului local;- Procesulver^b-1| al $edintei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Lere$ti, din data de 30
octombrie 2020, pohivit ciruia.au depus jurim6ntul un numar de 13 consilieri-liiali-Ile7ror mandate au
fost validate-in condi{iile legii, din numdrul total de 13 consilieri ai consiliului locat at comuneiLereqti;- ordjnul Prefectului Jude{ului Argeg nr. 264114.07.2020 de stabitire ; ;rra;il;#;ilr-cilsitiitor locate
din judelul Argeg;

- lncheierea Judecitoriei CAmpulung din data de 14 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor
locali care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul circumscflpliei etector#-nr.55 Leregti,

- 
judeful Argeq;

- Prevederile art. 118, alin. (1) 9i (3) din o.U.G. nr.572019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:
consiliul local este legal constituit dacd numirul consilierilor locati care * J.p* iriira.tui iir conoilii[ irt.
1'16 alin. (5) - (7) este mai mare decit primul numir natural strict mai ,ai. o6cat lrratate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 1'12; in termen de 3 zile de l. o.t. .on.t,tririi consiliului local,in con.diliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii conJigilor legate de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitetii ;dministr;tiv'-teritoriale 9i se aduce lacunogtin(d publici;

, .1n..*Tgig' dispoziliilor a1"275 alin. (1) din O.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ, cu modificirite 9icompletdrile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1. se constati ca fiind regar constituit consiriur rocar ar comunei Leresti, jude[urArgeg.
Art'2, Prezentul ordin se comunicd secretarului general aTi6milei Fr#il. ffi; ta cunogtinfi publicdprin aligare pe site-ul lnstituliei prefectului - Jude(ulArgegl
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