MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL VÂLCEA
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Ordinul Nr. _G..;;;..."_JJ___S,_____

PRIVITOR LA: constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a
Consiliului Local al oraşului BREZOI, judeţul Vâlcea
Prefectul Judeţului Vâlcea;
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului nr. 633 din 28.10.2020 privitor la convocarea consilierilor locali declaraţi. aleşi
în şedinţa de constituire a Consiliului Local CJI oraşului BREZOI.
Procesul-verbal nr. 3037/01.11.2020 încheiat cu ocazia şedinţ~i privind ceremonia de constitL:Jlre a
Consiliului local a.l oraşului BREZOI din data de 01.11.2020, înregistrat la Instituţia Prefectului-Judeţul
Vâlcea sub nr. 15059/01.11.2020, din care rezultă faptul că a·u depus jurământul un nur(lăr de 14
consilieri locali din numărul total de 14 consilieri ai Consiliului local al oraşului BREZOI ale căror
mandate au fost validate în condiţiile legii;
- Ordinul Prefectului nr. 319/14.07.2020 privind stabilirea numărului consilierilor pentru Consiliile
locale municipale, orăşeneşti, comunale şi al consiliului judeţean Vâlcea, pentru ·alegerile locale din
anul 2020;
- Încheierea Judecătoriei Brezoi nr. 654/23.10.2020, în cuprinsul căreia sunt nominalizaţi consilierii
locali ale căror mandate au fost validate.
Constatând că numărul consilierilor locali care au depus jurământul ~n 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.
În conformitate cu prevederile art.l18 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
În 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:

Art.l. Cu data de 01.11.2020 se declară ca fiind legal constituit ~c>nsi_liul locţtl al
oraşului BRE.~OI, judeţul Vâlcea.
·
.
Art.2. In termen de 10 zile de la comunicarea prez~nt.ului ord.il.ll ~ste necesară
validarea mandatului supleantulu.i din partea Part.idului Naţional Liberal.
Art.3. Prezentul ordin se comunică prin grija Compartimel)t!.,iii.Ji Relaţii cu Publicul: Judecătoriei
Brezoi, Secretarului gen~ral al· oraşului BREZO'!, Primăriei oraşului BREZOI, Partid~IQr politice şi se
aduce la cunoştinţă publică· prin afişare.
Art.4. Secreţqrul general al oraşului BREZOI va aduce la cunoştinţă Pl1blic:ă. prezentul ordin
prin afişare la sediul Pri ~oraşului BREZOI, respectiv prin publicare pe site-ul instituţiei.
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Rm. Vâlcea, 01.11.2020
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