
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI . JUDETUL ARGE9

0rdin
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Rociu, judelulArgeg

P ref ectuI J u delu I ui Argeg
Avdnd in vedere:

' Ordinul Prefectului Jude[ului Argeg nr.444l23.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarati alesi
in sedin[a de constituire a consiliului local;

- Procesul-verbal al Eedinlei ceremoniei de constituire a Consiliului local al comunei Rociu, din data de 27
octombrie 2020, pokivit ciruia au depus jurimintul un numir de g consilieri locali ale Ciror mandate au
fost validate in condiliile legii, din numirul total de 11 consilieri ai Consiliului local al Rociu;- Ordinul Prefectului Judefului Argeg nr. 264114.07.2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale
din judelul Argeg;

- lncheierea Judecitoriei Costeqti din data de 13 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor locali
care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscrip[iei electorale nr.80 Rociu, jude[ul

- 
Argeg;

ln conlormitate cu:
- Prevederile art. '118, alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, potrivit cdrora:

consiliul local este legal constituit dace numirul consilierilor locali care au depus jurimantul in condiliile art.
116 alin. (5) - (7) este mai mare decAt primul numir natural strict mai mare decAt jumitate din numirul
membrilor consiliului local, stabjlit potrivit art. 112; in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local,
in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condi(iilor legale de constrtuire a
consiliului local, care se comunicd secrelarului general al unitalii administratlv-teritoriale 9i se aduce la
cunogtinti publicS;

in temeiul dispozi(iilor art.275 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi
completirile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1. Se constatd ca flind legal conslituit Consiliul local al comunei Rociu, jude[ulArgeE.
Art.2. Prezentul ordin se comunicd secretarului general al comunei Rociu gi se aduce ia cunogtinld publica prin

afigare pe site-ul lnstitu{iei Prefectului - JudelulArges,.
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EMANUEL SOARE

CONTRASEMNEAZA

SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU

VIZAT PENTRU LEgALITATE
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