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Tn conformitate cu prevederile art.275 din OUG nr. 57/2019 privind privind Codul
administrativ, vă înaintăm aI~turat Ordinul Prefectului judeţului SăIaj nr.
pentru
luare Ia cunoştlnţă şi conformare.
Cu consideraţle,

,~PREFECTŐ..\

ŢURCAŞ’MARCELWIRGIL

)-

Serviciul juridic, contenclos admlnistratlv si apostlia
Juridic@prefectumsaioj.ro

ŞEF SERVICIU,
Cîmpean Sa Ir-Adrian

Pagina I din I

Zalău Business Center etaj lii, St,. UnIril nr 19, Judeţui Sălaj, Tel 40-260-615450, fax 40-260-661270, e-maIl: psj@prefecturasalaj.ro, ~: sJ.prel.ctura.mal.ga
Dotele dumneavoastră personal. suM prelucrote in conjormitate as prevederik 6DM. !,, cowl Th core dOI#I sâ vd exercltoţl drepturlie rnenţtonate in Reguloment, vö nsgdm să
transmlteţl a soilcitare pe emanscu p. poştó Ia odreso Instltuţlel. Pentru inolmulte detolill, consulto‚1 pogino noostrd de Internet.

ROMÂNIA
,‘

.

‘S
GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SĂLAJ
-

‘~7ÁI

()RDINUL Nr.
din &41’Ô.
2020

cu privire Ia convocarea consilierilorjudeţeni în şedin(a privind
ceremonia de constituire a Consiliului Judefean Sălaj
Avclnd în vedete:

rezultatul alegerilor privind autorităţile administraţiei puMice locale din 27
septembrie 2020;
prevederile art. 172 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completăriłe ulterioare.
-

-

In temeiul art. 275 aim. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuiui nr. 57/2019
privind Codul admmnistrativ, cu mocąjicăriie şi compietăriie ulterioare,

PREFECTUL JUDEŢULUI SĂLAJ emite urniătorul
ORDIN:
Art.I. Se convoacă consilierii judeţeni aleşi şi validaţi, în prima şedinţă privind
ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Sălaj, pentru depunerea jurământului, în
data de 30.10.2020, ora J430, Ia sediul Consiliului Jude;ean Sălaj.
Art.2. In cazul în care numărul consilierilor judeţeni aleşi şi validaţi care vor
depune jurământul va fi mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât
jumătate din numărul membrilor consiliului judeţean, prefectul va convoca consilierii
judeţeni penn o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile
de la data primei şedinţe.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentului ordin se încredinţează secretarul
general al judeţului Sălaj, care va asigura convocarea consilierilor judeţeni aleşi ale
căror mandate au fost validate do instanţele competente. Odată Cu convocarea acestora,
va fi invitat şi pre~edintele Consiliului Judeţean Sălaj ales şi validat.

Arí.4. Prczciilul urdin se

coinunică

Ia:

Consiliul Judeţean Sălaj.
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