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O R D I N 

privind convocarea consilierilor locali declarați aleși, al căror mandat a fost 
validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire 

a Consiliului Local al comunei Axente Sever  
 
  

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
În baza referatului nr. 18111/22.10.2020  al Direcției Verificarea Legalității, 

Contencios și Relații Publice referitor la emiterea unui ordin al prefectului de 

convocare a consilierilor locali declarați aleși și validați de instanța de judecată, 

pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei 

Axente Sever,  

Având în vedere încheierera civilă nr. 2256/CC/2020, pronunțată la data de 

15 octombrie 2020, în dosarul civil nr. 4092/257/2020, de către Judecătoria Mediaș 

- Secția Generală, comunicată și înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

sub nr. 17768/19.10.2020, 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, 

În conformitate cu prevederile art. 116 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 275 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

           emite următorul, 

O R D I N : 

Art.1. Se convoacă consilierii locali declarați aleși, al căror mandat a fost 

validat de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Local al Comunei Axente Sever , în data de 28 octombrie 2020 ora 10,00. 

Art. 2. 1) La ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Axente Sever  

participă domnul Prefect Mircea-Dorin Crețu. 

                   (2) În cazul apariției unor situații deosebite, acesta va fi înlocuit prin 

desemnarea unui reprezentant de către prefectul județului Sibiu.. 

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se însărcinează Secretarul 

General al Comunei Axente Sever.  

 

                                     P R E F E C T, 

                                     Mircea – Dorin Crețu 

 
 

 
         

         Sibiu 

Nr. 462/22.10.2020      

                                 

 


	O R D I N
	PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,



