
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL ARGE9

Ordin

privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei [ilegti, judelul Argeg

Prelectul J udelului Argeq

Avdnd in vedere:
- Ordinul prefectffii Jude[ului Argeg nr.465/26.'10,2020 privind convocarea consilierilor locali declarall alegi

in gedin{a de constituire a consiliului local;

- procesut-verbd ;i;;i.Gi;;;;moniei oe constituire a consiliului local al comunei Titpsti. din data. de 30

octombrie ZOZO, poirivit ciruia au depus jurimAntul un numir de 15 consilieri locali ale ceror mandate au

fost validate in .,,'.oitiir. 6gii di; nrnjarur'total de 15 consilieri ai Consiliului local al comunei Tilesti;

- ordinul prete*uiuilll.triri'erg.q nr.264114.07.2020 de stabilire a numirului membrilor consiliilor locale

din judelul Argeg;

- incheierea .tuOetatoriei Cimpulung din data de 14 octombrie 2020 de validare a mandatelor consilierilor

locali care * t ri'rllii i. oZta oE zl septembrie 2020 in cadrul circumscripliei electorale nr.94 lileqti,

judelul Argeg;

in conlormitate cu;
- prevederile art.?8, atin. (1) qi (3) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, potrivit cirora:

consiliul local gste frgal .on.titrlt dale numarul consilierilor locali care au depus jurdmintul in conditiile 
-art

1.16 atin. (5) - iri .;i; mai mare dec6t primul numir natural strict mai mare decat iumitate din numirul

memoritor consiiiirri[..i, ri.uifit potriuiirrt. 1'12; in termen de 3 zile de l-a data constituirii consiliului local,

in condilille alin. (ii pietectuf emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire.a

consiliului fo..r, '.llJ r. ..rrnice secretarului general al unitdlii administrativ-teritoriale 9i se aduce la

cunogtintS Publici;

in temeiul dispoziliilor art.275 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i

completirile ulterioare emit urmatorul

ORDIN

Art.1. Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei ![egt!, 
judelulArgeg.

Art,2. prezentul orOin se.o,iunm secretarului general al comunei Tltegti 9i se aduce la cunoqtinli publici prin

afigare pe site-ul lnstitu[iei Prefectului - JudelulArge$'

PREFECT

EMANUEL

Nr. 532 din 02 noiembrie 2020

CONTMSEMNEAZA
SUBPREFECT

CRISTIAN ANDREI CIUNGU
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VIZAT PENTRU LEGALITATE
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