


ROMANIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITIJTIA PREFECTULUI - JUDETUL BUZA.U 

ORDIN 
privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului 

local al comunei Balta Alba 
in urma alegerilor locale din 27.09.2020 

Avand in vedere: 
- prevederile art. 112 alin. (1), art. 114 - 117, art. 118 a!in. (1), (2), (3) �i (5) �i

art. 599 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile �i
completarile ulterioare;

- incheierea de validare a mandatelor de consilieri locali pronuntata de
Judecatoria Rfunnicu Sarat in Dosarul nr. 3532/287 /2020;

- Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr. 439/13.07.2020 privind stabilirea
numarului membrilor Consiliului Judetean Buzau �i ai consiliilor locale din
unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Buzau;

- Ordinul Prefectului Judetului Buzau nr. 715/23.10.2020 privind aprobarea
convocarii in i?edinta privind ceremonia de constituire a consilierilor alel?i fn
data de 27 septembrie 2020 ale caror mandate au fost validate;

- Procesul-verbal incheiat cu ocazia desfa�urarii �edintei privind ceremonia de
constituire a Consiliului local al comunei Balta Alba inregistrat la Primaria
comunei Balta Alba cu nr. 5944/26.10.2020;

- referatul nr. 14848/27.10.2020, intocmit in cadrul Serviciului controlul
legalitatii, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea
apostilei �i relatii cu autoritatile locale;

in temeiul art. 275 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Prefectul Judetului Buzau emite urmatorul 

O RDIN: 

Art.1 Incepand cu data de 26.10.2020 se constata indeplinirea conditiilor 
legale de constituire a Consiliului local al comunei BALTA ALBA, in componenta 
prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

Art. 2 Se constata ca este necesara validarea unui mandat de supleant, ca 
urmare a invalidarii mandatului d-lui Marin Ione! care a candidat pe lista Partidului 
Social Democrat �i a renuntat la mandat conform prevederilor art. 115 din Codul 
administrativ. 

Art. 3 Prezentul ordin se comunica Judeclitoriei Ramnicu Sarat, partidelor 
politice din anexa la prezentul ordin �i secretarului general al comunei Balta Alba. 






