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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL NEAMT

ORDIil

privind Gonvocarea consilierilor declara$ alegi pentru gedinp de constituire a
consiliului judetean gi, respectiv, a consiliului local
N ICU LII{A DOBRI Lf , Prefectul j udelul u i Nea m!;
Avdnd in vedere:

-

referatul nr. 8349 din 9.06.2016

al Seruiciului verificarea legalitdtii actelor,

contencios admi nistrativ gi procese electorale;
- prevederile art. 30 alin. (1) din Legea administragiei publice locale nr. 2L512001,
republicat5, cu modificirile gi completllrile ulterioare;
- dispozitiile art. 1 alin. (1) din ,,Regulamentul - cadru de organizare gi functionare a
consifiilor locale", aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 3512002, cu modificirile gi
completilrile ulterioare;
- prevederile aft, 19 alin. (1) lit. ,a" Fi alin. (2) din Legea nr. 34012004 privind
prefectul gi institutia prefectului, republicat6, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
- dispozitiile art. 6 alin. (2) lit. ,,b" din Hotir6rea Guvernului nr. et60/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.34012004 privind prefectul gi institutia prefectului, cu
modificirile gi completirile ulterioare;
In temeiul art. 26 din Legea nr.34U2A04 emite prezentul

ORDIN:
Art. 1. - Se convoac6 consilierii declarati alegi in gedinta de constituire a consiliului
judetean pentru data de vineri, 24.06.2AL6, orele 14,00.
Art. 2
Se convoacl consilierii declarati alegi in gedinta de constituire a consiliului
local potrivit anexei la prezentul ordin.
Art. 3 - Prezentul ordin impreuni cu,,Ghidul orientativ de desfSgurare a gedingelor de
constituire a consiliilor locale" se publicd pe pagina de internet a institutiei prefectului gi se

-

transmite in format electronic autoritdtilor administratiei publice locale, precum
Consiliului judetean Neamt.
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CATRE

ALIANTA ELECTORALA A PARTIDULUI SOCIAL.DEMOCRAT SI A UNIUNIT
NATIONALE PENTRU PROGRESUL ROMANIEI

AvAnd in vedere Ordinul Prefectului Judelului Neamf, nr. 212113.06.2016 privind
convocarea consilierilor declarafi aleqi pentru gedinla de constituire a Consiliului Judelean ;i,
respectiv, a Consiliului Local, pe care il ata;ez prezentei, vd rog sd ave{i amabilitatea asigurdrii
prezentei consilierilor declarali alegi in urma scrutinului din data de 05.06.2016. la gedinp de
constituire a Consiliului Judelean Neam!, care va avea loc in data de24.06.2016, ora l4u''in sala
de Eedinfe,, Ion Creangd" din Palatul Administrativ.
in conformitate cu prevederile art.30 al.2 coroborat cu art.90 din Legea 21512001,
Legea administraliei publice locale, vdprecizezcd: ,,$edinla este legal constituitd dacd participd
cel pu[in doud treimi din numdrul consilierilor aleSi. In cazul in cqre nu se poate asigura
aceastd majoritate, Sedinla se va organiza, in aceleasi condi\ii, peste 3 zile, la convocarea
prefectului. Docd nici la a douq convocare reuniunea nu este legal constituitd, se va proceda lo
o noud convocare de cdtre prefect, peste alte 3 zile, ln aceleasi condi|ii."
Pentru orice detalii referitoare la organizarea gedinlei de constituire a Consiliului
Judefean Neam!, vd asigur de toatd disponibilitatea mea, putdnd fi contactatd atitt la sediul
Consiliului Jude{ean Neamf, et.ll, cam. 102, sau telefonic la nr. 0745608 197.
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CATRE
ORGANIZATIA JUDETEANA A PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL

Avdnd in vedere Ordinul Prefectului Judelului Neam!, nr. 212113.06.2016 privind
convocarea consilierilor declarati alegi pentru gedinla de constituire a Consiliului Judefean ;i,
respectiv, a Consiliului Local, pe care il ataqez prezentei, vd rog sa aveli amabilitatea asigurdrii
prezen{ei consilierilor declarafi aleqi in urma scrutinului din data de 05.06.2016, la $qdinta de
constituire a Consiliului Judefean Neam!, care va avea loc in data de24.06.2016, ora 14"'in sala
de ;edinfe,, Ion Creangd" din Palatul Administrativ.
in conformitate cu prevederile art.30 al.2 coroborat cu art.90 din Legea 21512001,
Legea administrafiei publice locale, vd precizez cd: ,,$edinla este legal constituitd dacd participd
cel putrin doud treimi din numdrul consilierilor aleSi. in cazul in care nu se poate asigura
aceastd majoritate, Sedinla se va organiza, tn aceleasi condi\ii, peste 3 zile, la convocarea
prefectului. Dacd nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitd, se va proceda la
o noud convocare de cdtre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi condi1ii."

Pentru orice detalii referitoare la organizarea qedinfei de constituire a Consiliului
Judelean Neam!, vd asigur de toatd disponibilitatea mea, putAnd fi contactatd atet la sediul
Consiliului Judefean Neamf, et.ll, cam. 102, sau telefonic la nr. 0745608l97.
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ORGANIZATIA JUDETEANA .q. PARTIDULUI ALIANTA LIBERALILOR SI
DEMOCRATILOR
Avdnd in vedere Ordinul Prefectului JudeJului Neamf, nr. 212113.06.2016 privind
convocarea consilierilor declarali alegi pentru ;edin{a de constituire a Consiliului Judelean ;i,
respectiv, a Consiliului Local, pe care il atagez prezentei, vd rog s[ avefi amabilitatea asigurdrii
prezenlei consilierilor declarali alegi in urma scrutinului din data de 05.06.2016, la $e^dinta de
lonstituire a Consiliului Judelean Neam!, carevaavea loc in data de24.06.2016, ora 1400'in sala
de gedinfe,, Ion Creang6" din Palatul Administrativ.

in conformitate cu prevederile art. 30 al. 2 coroborat cu art. 90 din Legea

21512001,

Legea administraliei publice locale, vd,precizez c6; ,,$edinla este legal constituitd dacd participd
cel pulin doud treimi din numdrul consilierilor aleSi. In cazul in care nu se poate asigura
aceastd maioritate, Sedinla se vq orgoniza, tn aceleasi condi\ii, peste 3 zile, la convocQrea
prefectului. Dacd nici lq a doua convocare reuniunea nu este legal constituitd, se va proceda la
o noud convocare de cdtre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi condi1ii."
Pentru orice detalii referitoare la organizarea gedinfei de constituire a Consiliului
Judelean Neam!, vd asigur de toatd disponibilitatea mea, putdnd fi contactatd atdt la sediul
Consiliului Judefean Neamf, et.ll, cam. 102, sau telefonic lanr.0745608197.

Cu stim6,

Secretarul Jgdefului,
Daniela SOROCEANU
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CATRE
ORGANIZATIA JUDETEANA A PARTIDULUI MI$CAREA POPULARA

Avdnd in vedere Ordinul Prefectului Judelului Neamf, nr. 212113.06.2016 privind
convocarea consilierilor declarafi alegi pentru gedinfa de constituire a Consiliului Jude{ean gi,
respectiv, a Consiliului Local, pe care il atagez prezentei, vd rog sd aveli amabilitatea asigurdrii
prezenfei consilierilor declarafi alegi in urma scrutinului din data de 05.06.2016,la sedinta de
constituire a Consiliului Jude{ean Neamf, care va avea loc in data de24.06.2016, ora 1400'in sala
de qedinfe,, Ion Creangd" din Palatul Administrativ.
In conformitate cu prevederile art. 30 al. 2 coroborat cu art.90 din Legea 21512001,
Legea administra{iei publice locale, vdprecizez cd: ,,$edinla este legal constituitd dacd participd
cel pulin doud treimi din numdrul consilierilor aleSi. in cazul in cqre nu se poate asigura
aceastd majoritate, Sedinla se vo organiza, in aceleasi condi\ii, peste 3 zile, la convocorea
prefectului. Dacd nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitd, se va proceda la
o noud convocere de cdtre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi condi\ii."
Pentru orice detalii referitoare la organizarea gedin{ei de constituire a Consiliului
Jude{ean Neam!, v[ asigur de toatd disponibilitatea mea, putdnd fi contactatd atAt la sediul
Consiliului Jude{ean Neamf, et.ll, cam. 102, sau telefonic la nr. 0745608197.

Cu stimd,
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Secretarul /udefului,
Daniela SQIOCEANU
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