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O R D I N 

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire  

a  Consiliului Local al Comunei Ațel  

  
 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
Având în vedere:  

Încheierea civilă nr. 2251/CC/2020, pronunțată la data de 15 octombrie 2020 de 

către Judecătoria Mediaș - Secția Generală, în Dosar nr. 4012/257/2020, comunicată și 

înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub nr. 17771/19.10.2020 prin care s-a 

admis validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși în urma alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din data de 27.09.2020, 

Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 461/22.10.2020 privind convocarea 

consilierilor locali declaraţi aleşi, al căror mandat a fost validat de instanța de judecată, 

pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Ațel, 

 Procesul-verbal nr. 3027/30.10.2020 încheiat în ședința de constituire a Consiliului 

Local al Comunei Ațel, înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub nr. 

19015/02.11.2020, prin care s-a constatat faptul că un număr total de 10 consilieri locali 

ale căror mandate au fost validate în condițiile legii  au depus jurământul din numărul total 

de  11, 

Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 316/14.07.2020 privind stabilirea numărului 

membrilor Consiliului Judeţean Sibiu şi a numărului membrilor fiecărui consiliu local din 

judeţul Sibiu, în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020, 

În conformitate cu prevederile art. 113 coroborate cu prevederile art. 118 alin. (1) 

și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

potrivit cărora consiliul local este legal constituit dacă 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 membrilor consiliului local, stabilit 

potrivit art. 112, în termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. 

(2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire 

a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale 

şi se aduce la cunoştinţă publică, 

Luând în considerare prevederile art. 118 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit cărora ordinul prefectului 



prevede și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților, în condițiile 

legii, 

În baza dispoziţiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

           emite următorul, 

 

 

 

O R D I N : 

Art. 1. - Se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local 

al Comunei Ațel, în data de 30.10.2020, numărul consilierilor locali care au depus 

jurământul în condițiile art. 116 alin. (5) – (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, fiind de 10, acesta fiind mai mare decât primul număr 

natural strict mai mare decât jumătate din numărul total al membrilor consiliului local, care 

este de 11.  

Art. 2. – Validarea mandatelor supleanților aleși se va face în conformitate cu 

prevederile legale. 

Art. 3. - Prezentul ordin se comunică prin grija Direcției Verificarea Legalității, 

Contencios și Relații Publice, Judecătoriei Mediaș, Partidului Național Liberal – Filiala Sibiu, 

secretarului general al unității administrativ-teritoriale și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Sibiu. 

 

 

P R E F E C T, Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Sanda-Ligia Muntean 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sibiu, în 02.11.2020    
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