
Văzând : 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti 

ORDIN NR. ~. k:~J . 1-'-, t~,2020 
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire 

a Consiliului local al sectomlui 2, municipiul Bucureşti 

Nota Direcţiei Juridice - Compartimentul control legalitate acte, apostilă ş i evidenţă 

electorală, nr. 23 .806/29 .10.2020, referitoare la emiterea ordinului de constatare a îndeplinirii 
condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al sectorului 2, Bucureşti, 

luând în considerare ÎNCHEIEREA de validare a mandatelor consilierilor locali ai 
sectorului 2, Bucureşti, pronunţată de Judecătoria sectorului 2, Bucureşti, în data de 15 .10.2020, 
în Dosarul nr. 207171300/2020, comunicată Instituţiei Prefectului - Municipiului Bucureşti , unde 
a fost înregistrată sub nr. 22.992119.10.2020, cât şi ÎNCHEIEREA de validare a mandatului de 
Primar al sectorului 2, Bucureşti, al domnului MIHAIU RADU-NICOLAE, pronunţată de 
Judecătoria Sectorului 2, Bucureşti, în 14.10.2020, în Dosarul nr. 20460/300/2020, comunicată şi 

înregistrată la IPMB sub nr. 22.746/15.10.2020 ş i 22.920116.10.2020, 
observând dispoziţii ie Ordinului nr. 609/26. l 0.2020 emis de Prefectul Municipiului 

Bucureşti, precum ş i conţinutul Procesului-Verbal al şedinţei, nr. 145.437/27.10.2020, înregistrat 
la Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti sub nr. 23 .806/27.10.2020, 

cu respectarea dispoziţiilor art. 118 alin. (1) - (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 

în temeiul art. 275 alin. (1) şi alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi mod ificările ulterioare, 

Emite prezentul 
ORDIN : 

Art. 1. (1) Se constată ca fiind îndeplinite condiţiile legale de constituire a Consiliului local 
al sectorului 2, Bucureşti. 

(2) Data constituirii Consiliului local al sectorului 2, Bucureşti, este 27.1 0.2020, dată la 
care a avut loc şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local. 

Art. 2. Consilieri locali, validaţi de Judecătoria sectorului 2, Bucureşti, absenţi de la 
ceremonia de constituire a Consiliului local al sectorului 2, Bucureşti , vor depune jurământul în 
cadrul primei şedinţe a consiliului local, conform dispoziţiilor art. 11 6 alin. (8) din Codul 
Administrativ, cu completările si modificările ulterioare. 

Art. 3. În cazul mandatu'tui de consilier local al domnului Militaru Cătălin Marian, ales pe 
listele Partidului Mişcarea Populară, care a fost invalidat de către Judecătoria sectorului 2, ca 
urmare a depunerii la instanţă a declaraţiei de renunţare la calitatea de consilier local, este 
necesară validarea mandatului supleantului, urmând ca acesta să depună jurământul în condiţiile 
art. 116 alin. (7), teza a doua a primei părţi, din Codul Administrativ, cu comp letările ş i 

modificările ulterioare. 



Art. 4. Direcţi a Juridică din cadrul lnstitutiei Prefectului Municipiului Bucureşti va as igura 
transmiterea prezentului ordin Secretaru lui general al sectorului 2, Bucureşti , Judecători e i 

sectoru lui 2, Bucureşti , precum ş i partidelor politice care au propus candidaţ i , respectiv Ali anţe i 

A lianţe i USR PLUS, Partidului Social Democrat, Partidului Naţiona l Liberal ş i Partidului 
Mişcarea Populară, conform legii. 

Prefect, 
Traian 


