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Ordinul Nr. 66t

PRIVITOR LA: constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire
a consiliului Local al comunei gtefinegti, iudelul vAlcea

Prefectu! Judetului V6lcea;
Av6nd in vedere:

- Ordinul Prefectului nr. 569 din 26.L0.2020 privitor la convocarea consilierilor locali
declarali alegi in gedinla de constituire a Consiliului Local al comunei gtefdnegti;- Procesul-verbal nr.9L27129.L0.2020 incheiat cu ocazia gedinlei privind ceremonia de
constituire a Consiliului local al comunei $tef5negti din data de 29.L0.2020, inregistrat la
Institutia Prefectului - Judelul Vdlcea sub nr. 14981i30.1A.2020, din care rezultt laptut ca
au depus jur6mdntul un numir de 12 consilieri locali din numHrut total de 13 consilieri ai
Consiliului local al comunei $tef5negti ale c5ror mandate au fost validate ?n condiliile legii;- Ordinul Prefectului nr. 3191L4.07.2020 privind stabilirea num5rului consilierilor p.niry
Consiliile locale municipale, or59ene9ti, comunale gi al consiliului judelean Vdlcea, pentru
alegerile locale din anul 2020;

- Incheierea Judec5toriei Drdgigani nr,38412ZL0.2020, in cuprinsul cdreia sunt
nominalizali consilierii locali ale c5ror mandate au fost validate.

Constatdnd cH num5rul consilierilor locali care au depus jur5m6ntul in condiliile aft.
116 alin. (5) - (7) este mai mare dec6t primul num5r natural strict mai mare dec6tjumitate din num5rul total al membrilor consiliului local.

In conformitate cu prevederile art.118 din o.u.G. nr.57l20Lg privind codul
administrativ, cu modific6rile gi complet5rile ulterioare;

ln temeiul aft. 275 alin. (1) gi alin. (5) din o.u.G. nr. 57l2otg privind codut
administrativ, cu modific5rile gi complet5rile utterioare, emite urmitorul":

ORDTN

Alt.l. Cu data de 30.10.2O2O se declari ca fiind legal constituit Consiliul
local al comunei gtefinegti, judelul V6!cea.

Alt.2. in termen de 
-10 

zile de la comunicarea prezentului ordin, este
necesar5 validarea unui mandat supleant din partea Partidului Social Democrat.

Aft.3' Prezentul ordin se comunic5 prin grija Compartimentului Relalii cu publicul:
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Att.4. Secretarul general al
prezentul ordin prin afigare la sediul
site-ul instituliei.

PREFECT,
SEBASTIAN FARTAT

_ 
comunei gtef5negti vH aduce la cunogtinl5 publicH

Prim5riei comunei gteftne-sti, respectiv prin publicare pe

CoNTRASEMNEAZA,
SUBPREFECT,

CARMEN MARCELA POPESCU
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VIZAT PENTRU LEGALITATE,
$EF SERVTqU JURTDTC,

ALrNA rro,Wlt
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Rm. V6lcea, 30 octombrie 2020


