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Către, 

Nr. 12493 

Data 26.10.2020 

Primăria Comunei Radovan 
- În atenţia doamnei/domnului Secretar 
General al UAT 

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, vă transmitem alăturat Ordinul Prefectului - Judeţul Dolj nr. 5o;J 
/Z{p .10. 2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a 
Consiliului local al comunei Radovan, judeţul Dolj. 

Ca urmare vă rugăm să luaţi măsurile necesare în vederea validării 
mandatelor supleanţilor conform dispoziţiilor' art. 119 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr: 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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GCVERNUL ROMÂNIEI 
ll\'STITllŢJA PREFECTULL I - Jl"DETUL DOLJ 

ORDIN 
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire 

a Consiliului local al comunei Radov~m, judeţul Dolj 

Prefectul .Judeţului Dolj, 
Având în 'cc.kn.:: 
- Ordinul Pn.:tet:tului - Judeţul Dolj nr. 234/ 13.07.2020 privind stabilirea numărului 

membrilor t:onsiliilor locak din judctul Dolj şi Consiliul Judetean Dolj pentru alegerea autorită~ilor 
administra~iei publice lot:ak din anul 2020. conform căruia numărul de membri ai consiliului local 
Radovan este 9 (nouă): 

- Încheierea nr. 249 din data de 16. l 0.2020 pronunţatf1 de judecătoria Băileşti în dosarul nr. 
27861183/2020: 

- Încheierea nr. 230 din data de 13. 10.2020 pronuntată de judecătoria Băileşti în dosarul nr. 
2785/ 183/2020: 

- Ordinul Prclcctului - Judeţul Dolj nr. 379/20.10.1020 privind conrncarca consilierilor 
locali validaţi c.k către judccfltoric. în urma alegerilor pentru autorităţile: administraţiei publice 
locale din data de 27.09.2tLO: 

- Procesul-\'crbal nr. 233-V23. I 0.2020 al c<lintci privind ceremonia de conslituire a 
Consiliului local Radovan. dl'sH\şuratU în data de 23.10.2020. conlcmn căruia au depus jurământul 
un număr de 6 (şase) consilil'ri locali din cei 6 rnlidaţi de către judecătorie: 

in conformitate cu dispoziţiile art. 118 alin. (I )-(3) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/20 I 9 privind Codul administrativ. cu modificările şi completările ulterioare: 

În temeiul art. 275. alin. (I) şi (5) din O.U.G. nr. 57/2019 pri\'ind Codul Administraliv, cu 
modificările şi cumpldările ulterioare. 1;!111Îte următorul: 

OR Dl N 

Art. I. Se constalf1 îndeplinirea. la data de 23.10.2020 a condiţiilor legale privind 
constituirea Consiliului local al comunei Radovan. Judeţul Dolj. 

Art. 2. Se constată că este necesară validarea mandatului unui număr de l(unu) 
supleant din partea Partidului Social Democrat şi validarea unui numf1r de 2 (doi) supleanţi 
din partea Partidului Na\ional Libi.!ral. 

Art. 3. Sen·iciul .Juri<lic din cadrul Instituţiei Pretectului - .Judeţul Dolj. asigură 

comunicarea prezentului ordin atât către secretarul general al unităţii administrativ
teritorialc care arc obliga\ia aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
local precum til Jud\!dttorici Băileşti. Partidului Social Democrat ş1 Partidului Naţional 

Liberal . 

SllllPREFECT, 
l>ANIEL; )OBRI~ 

Nr. 5o':J I 2(;. Io. 

PREFECT, 
NICUŞOR 9.·_·c~ 


