
MINTSTERUL AFACERITOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGES

0rdin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului local al comunei Sipata, judelulArgeg

Prelectul J udelului Argeg
Avdnd in vedere:

- Ordinul Prefectului Judelului Argeg nr.426/2 O,10,2020 privind convocarea consilierilor locali declarafi alegi
in gedin[a de constituire a consiliului local;- Procesul'verb-al al gedin(ei ceremoniei de constituire a Consiljului local al comunei Sipata, din data de 26
octombrte 2020, pohivit ciruia au depus jurimintul un numir de 10 consilieri locali aie-cjror mandate au
fost.validate- in condifiile legii, din numdrul total de 11 consilieri ai Consiliului local al comunei Sipata;- Ordinul PreJectului Jude[ului Argeg nr. 264114.07.2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale
din jude{ulArgeg;

- lncheierea Judecitoriei CosteEti din data de 13 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilienlor locali
care au fost alegi in data de 27 septembrie 2020 in cadrul Circumscripfiei electorale nr.83 Sdpata, jude[ul

- 
Arge$;

- Prevederile art' 118, alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, potrivit cdrora:
consiliul local este legal constituit dace numdrul consilierilor locali care au Oepus luiJmantut in condiliite irt.
116 alin. (5) - (7) esle mai mare decAt primul numir natural strict mai maie o6cai;umatate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. '112; in termen de 3 zile de ta data consiituirii consiliului local,
in condiliile alin. (2), prefectul emjte un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a
consiliului local, care se comunici secretarului general al unitdlii idministrativ'-teritor]ale 9i se aduce la
cunogtinlS publicd;

, .ln..bTgiYt dispozitiilor an.275 alin. (1) din o.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ, cu modificirite gi
completirile ulterioare emit urmitorul

ORDIN

Art.1, se constati ca fiind legal constituit consiliul local al comunei sipata, jude{ulArgeg.
Art.2. Prezentul ordin se comunicisecretarului general al comunei sapata;i;. JG ta cunogtin(6 publici

prin afi9are pe site-ul lnstitu[iei prefectului - JudelulArgeg.
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