MINISTERUL AFACERITOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI _ JUDETUL ARGES
0rdin
privind constatarea ca legal constituit a consiliului
local al comunei valea Danului, judelul Argeg
Prefectul

Argeg

Avind in vedere:

-

ordinul Prefectului Judetului Argeg nr.465/26.10.2020 privind
convocarea uurr>rrrtrrrrur
wvrrvvvorca
consilierilor ruuall
locali (declarati alesi
in gedinla de constituire a consiriurui
Procesul-verbal al s, edinfei ceremoniei de constituire a
consiliului local al comunei Valea Danului, din data
de 29 octombrie 2020, potrivit cdruia au depus jurimAntul
un numdr de g consileri locali ale ciror mandate
au fost validate in conditiile legri, din numirul total de 11 consiileri
ai Consiliului local al comunei Valea

rocar;

Danului;

'

J udelului

ordinul Prefectului Judelului Argeg nr. 264t14.07.2020 de
stabilire a numSrului membrilor consiliilor locale

din judelul ArgeE;

lncheierea Judecdtoriei curtea de Argeg din data de
23 octombrie 2020 de validare a mandatelor
consilierilor locali care au fost alegi in data de 27 seplembrie
2020 in caoruicircrrrrript[i.rr.torale nr,97
Valea Danului, judelul Argeg;

^
!1t

conformitate cu:

Prevederile art. 118,

alin (1) si (3) din o.U.G. nr.57t2019 privind Codul administrativ, potrivit

cerora:
consiliul local este legal constituit daca numdrul consilieritor
jliilra.tut in condi(iile art.
rociri care
1'16 alin. (5) - (7) este mai mare decAt primul numir
natural strict mai ,ri.-_a6.at irretate din numdrul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 1'12; in termen
de 3 zile de ta Oata constituirii consiliului local,
in condiliile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea
indeplinirii conJilritor tegate oe constiluire a

* l.p*

consiliului local, care se comunic6 secretarului general
al unitalii ioministratiJ-t.iitorirr. 9i se aduce la
cunogtin{d publicd;

in temeiul dispoziliilor art,275 alin. (1) din o.U.G. nr.57t2019 privind
codul administrativ, cu modificirile
completirile
ulterioare emit urmitorul

9i

ORDIN

Art'1' Se constati ca fiind legal constituit Consiliul local al comunei
Valea Danului, judelulArgeg.
Art'2' Prezentul ordin se comunici secretarului general al cornunei
Elea
vu"urvr ?r oo
r. ,0r.. la cunogtinli
'erve Dan-anuiriii
publici prin afigare pe site-ul lnstitu[iei prefectufui _
JuAeFi

Arg+

PREFECT

Nr. 503 din 29 octombrie 2020

CONTRASEMNEAZA
SUBPREFECT
CRISTIAN ANDREI CIUNGU
VIZAT PENTRU LEPALITATE

gef Serviciu,

r.r,ff oao,
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