
ROMANIA
INSTITUJIA PREFECTULUI JUDETULUI IA§I

ORDIN NR. c£ofy/•?/' c f'
privind convocarea consilierilor judeteni declarati alesj

pentru sedinta de constituire a Consiliului Judetean lasi

Prefectul judetjului Ia§i;
Avand in vedere prevederile art.89 §i art.90 din Legea nr.215/2001 republicata1,

modificata si completata prin Legea nr.115/2015, potrivit carora la validarea mandatelor
consilierilor judetjeni §i constituirea consiliului Judetean se aplica in mod corespunzator
dispozple art.30-35 din acelasj act normativ;

Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.215/2001 privind administrate
publica locala republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, potrivit carora
constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfa§urarii
alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art.38 alin.(l) §i (1A1) din Legea nr. 334/2006;

Avand in vedere prevederile art.38, alin.l §i alin. 1A1 din Legea nr. 334/2006
privind finantjarea activitatii partidelor politice §i a campaniilor electorate, cu modificarile §i
completarile ulterioare, care stabilesc ca dupa expirarea termenului de 15 zile de la data
desfS§urarii alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta asigura aducerea la cunos.tint;a
publica a listei partidelor politice, aliantjelor politice, aliantjelor electorate, organizatiilor
cetatjenilor romani apartinand minoritatjilor nafionale §i a candidatilor independent;'! care au
depus rapoartele detaliate ale veniturilor §i cheltuielilor electorate, prin publicare in
Monitorul Oficial al Romaniei;

Avand in vedere dispozitiile HG nr.51/2016 privind stabilirea date! alegerilor locate
din anul 2016, prin care a fost stabilita data desfa§urarii alegerilor pentru autoritatjile
administrate! publice locale la data de 5 iunie 2016;

Avand in vedere listele partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorate,
organizafiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale §i a candidatilor
independent'! pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor §i cheltuielilor
electorate, publicate de catre Autoritatea Electorala Permanenta in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I;

Avand in vedere Referatul nr. /Aj^J i dl-ok • 2016 intocmit de Serviciul Juridic
din cadrul Institutiei Prefectului - Judetul lasi;

in temeiul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectui §i institutia prefectului,
republicata, emite urmatorul,

O R D I N

Art.l. in ziua de 24 iunie 2016, orele 12,30, consilierii judeteni declarati ale^i
sunt convocati pentru a participa la sedinta de constituire a Consiliului Judetean Iasj.

Art.2. Secretarul judetului Ia§i va proceda la punerea in aplicare a dispozitiilor
prezentului ordin, in sensul ca asigura gestionarea procedurilor administrative in vederea
organizarii si desfasurarii sedintei de constituire a Consiliului Judetean Ia§i.

Art.3. Compartimentul informare si Relatii Publice din cadrul Institutiei Prefectului -
Judetul las/i va transmite prezentul ordin Secretarului judetului Ia§i §i il va publica pe
pagina de internet a institute!.
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