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ORDIN
indeplinite conditiile legale de constituire
iliului local al orasului Abrud

prin care se

a

Prefectul judelului Allba Albu Nicolae;
Vdzdnd Referatul nr. 247 din 28.10,2020 al Seruiciului verificarea lega
contencios administrativ urrn5 'ea aplicdrii actelor cu car€cter reparatoriu,
a

emiterea ordinului prin carc.
Consiliului local al orasului
Av6nd in vedere:

-

Ordinul

se constate indeplinite condiliile legale de

Judelului Alba nr. 412123.10.2020

de
de constituire a Consiliului local al oragului At
Procesul-verlbal tl gedinlei de constituire a Consiliului local
Abrud nr. 12305 din data de 7 octombrie 2020 inregistrat la Institutia p
judetul Alber sub nr. t13it2l2 10.2020, potrivit ciruia
au depus jurim

consilierilor locali alegi in gedi

numir de 15 consilieri

Consiliului local al oragului
legii,

- Ordinul
sbbilirea numdrului
-

incheierile

fost validate,

Constat6ndu-se
local al oragului Abrud;

rcir

ale cdror mandate au fost validate

225115.07.
pentru consiliul judefean, precum gi
municipiilor din judelul Alba, cu modificdrile
de validare a mandatelor, pronu
sunt nominalizali consilierii locali ale cbror

condiliitre legale de constituire a

In ,conformitate cu:
dispozifiile art.
alin. (1) 9i (3) din O.U.G. nr. 57l2O
Codul administrativ, potrivit :drora: consiliul local este legal constituit daa
consilierilor locali care au
jurdmdntul in condifiile art. 116 atin. (S) - (Z
mare decdtprhul numdr
strid mai mare decdt jumdtate din numdrul
consiliului local, stabilit
art. 112; in termen de 3 zile de la data
consiliului loca/, in condiliile
(2), prefectul emite un ordin privind

-

Ex.4

un

reprezentdnd num5rul total de cor lieri ai

lui Judelului Alba nr.

locale ale comunelor, oragelor

Judecdtoria Cdmpeni, in

tli,

lui -

Pagina

I

din 2

:iile

privind

indeplinirii condiliilor

de constituire

In temeiul aft, 275 alin. (1)
urmdtorul

a

consiliului local, care
administrativ-teritoriale gi se aduce la cunos

secretarului general al

OUG nr. 57/2019 privind Codul

:

se emite

ORDIN

Att. l.

Se

CONSILIUTUI LOCAL

2020.

At

Aft. 2. Prezentul
actelor, contencios ad
alegeri Secretarului
Abrud 9i se aduce la-r
in Monitorut Ofrciat at

rordi

indeplinite condiliile legale de col
tutur ABRUD incep6nd .i A"t" de 27
se comunicd prin grija Serviciului verifica
4 .urm5rirea aplicdrii actelor cu caracter
al-oragului Abrud, Consiliuiui-'local
tld p_ubticd, potrivit tegiL tictisiv prn
ui AIba.

PREFECT

NICOLAE ALBU

Alba lulia, 28 octomb rie 2021)
Nr. 475
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