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Nr. 13.016 din 22.10.2020

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 22.10.2020

Subsemnata Boeangiu Luminiţa, secretar general al UAT comuna Alunu,
Judeţul Vâlcea, am procedat astăzi, 22.10.2020, ora 11,00, la afişarea la sediul
Primăriei corn. Alunu şi pe site-ul oficial www.alunu.ro a Ordinului nr. 500 din
21.10.2020, privitor la constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a
Consilui Local al comunei Alunu, Judeţul Vâlcea..
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Secretar general al UAT comuna Alunu,
Boeangiu Luminiţa

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL VÂLCEA
JUDEŢUL VALCEA
PRIMĂRIA COMUNEI ALUNU

REGISTRATURA

ORDINUL NR.

5bO

, Intrare/jll. /O '
ieşire
/

PRIVITOR LA: constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de
constituire a Consiliului Local al comunei ALUNU, judeţul Vâlcea
Prefectul Judeţului Vâlcea ;
Având în vedere:
-Ordinul Prefectului nr. 482/16.10.2020 privitor la convocarea
consilierilor locali declaraţi aleşi pentru şedinţa privind
ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei ALUNU;
-Procesul-verbal nr. 12856/20.10.2020 încheiat cu ocazia
şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului local al
comunei Alunu din data de 20.10.2020, înregistrat la Instituţia
Prefectului - judeţului Vâlcea sub nr. 14305/21.10.2020 din
care rezultă faptul că au depus jurământul un număr de 11
consilieri locali din numărul total de consilieri ai Consiliului local
al comunei Alunu ale căror mandate au fost validate în condiţiile
legii;
-Ordinul Prefectului Judeţului Vâlcea nr,319/14.07.2020 privind
stabilirea numărului membrilor pentru consiliul judeţean,
precum şi pentru fiecare consiliu local municipal, orăşenesc,
comunal, din judeţul Vâlcea ;
-încheierea Judecătoriei Horezu nr.824/13.10.2020 în cuprinsul
căreia sunt nominalizaţi consilierii locali ale căror mandate au
fost validate.

Constatând că numărul consilierilor locali care au depus
jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5) - (7) este mai mare
decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din
numărul total al membrilor consiliului local.
1
în conformitate cu prevederile art. 118 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,

'

In temeiul art. 275 alin, (1) şi alin. (5) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, emite următorul:
ORDIN
Art.l Cu data de 20.10.2020, se declară ca fiind legal
constituit Consiliul local al comunei ALUNII, judeţul Vâlcea.
Art.2 în termen de 10 zile de la comunicarea prezentului
ordin, este necesară validarea mandatelor supleanţilor PSD şi
PER.
Art.3
Prezentul
ordin
se
comunică
prin
grija
Compartimentului Relaţii cu Publicul: Judecătoriei Horezu,
Secretarului general al comunei Alunu, Primăriei comunei
Alunu, Partidelor politice şi se aduce Ia cunoştinţă publică prin
afişare,
Art.4.Secretarul general al comunei Alunu va aduce la
cunoştinţă publică prezentul ordin prin afişare la sediul
Primăriei comunei Alunu, respectiv prin publicare pe site-ul
instituţiei.
PREFECT,

SE ba;

CONTRASEMNEAZĂ
SUBPREFECT,
CARMEN MARCELA POPESCU

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
ŞEF SERVICIU JURIDIC,
ALINA
U
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