
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGEg

Ordin
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Lunca Corbului, jude!ul Argeg

Prelectul J udelului Arge$
Avdnd in vedere:

- ordinul Prefeclului Judetului Argeg nr.426/20.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesiin gedinta de constituire a consiriurui rocar; wr rvuuar Ed r"urrrrrrel llor locall (

- Procesul-verbal al-s,edinlei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Lunca Corbului, din datade 26 octombrie 2020, potrivit cSruia au depus jurSmSniul un numrir de g consilieri locali ale ciror mandateau fost validate in conditiile legii, din numirul'total de 11 lonsilieri ai consiliului local al comunei LuncaCorbului;
- ordinul Prefeclului Judetului Argeg nr. 264114.07.2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor localedin judelulArgeg;
- lncheierea Judecdtoriei costegti din data de '13 oclombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor localicare au fost alesi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscripfiei electorale nr.56 Lunca corbului,

^ 
judelul Argeg;

' Prevederile art. 1'18, alin. (1) Ei (3) din o.U.G. m.57t2019 privind codul administrativ, potrivit cerora:consiliul local este legal constituit dace numirul consilieriri r..ii ..r. ,, irp,ir irrara.tul in condiliile art.116 alin (5) - (7) este 1ai mgre decdt primul numlr natural strict mai maie oecal iumatate din numirulmembrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112; in termen oe g iile oe i, lrm.or.t,tririi consiliului local,in condi(iile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea noepriniriicondili-iiior-legate de constituire aconsiliului local, care se comunici secretarului general al unitalii ioministratrlt.iiton.r. 9i se aduce lacunogtinli publici;

*rprr,l?irl'frt?xljJ:T;il|Jil:ffis 
arin' (1) din o.U.G. nr' 57t2o1e privind codur administrativ, cu modincirire ei

ORDIN

Art'1' Se constata ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei Lunca Corbului, jude(ulArgeq.
Art'2' Prezentul ordin se,comunici secretarului generai at comunei Lunca c.iuri,liii!. aduce la cunostintbpubliciprinafigarepesite-ul tnstituliei prefectutui _JudediArg;$. . --

PREFECT

EMANUEL SOARE

Nr, 480 din 28 octombrie 2020

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

LNrc;:VIZAT PENTRU IECAIMTC
gef Serviciu, tafiia Ooaoc


