CONSILIUL JUDEŢEAN

INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢUL MARAMUREŞ

.

Ziua

O R D I N U L Nr.549
din 20 octombrie 2020
privind convocarea consilierilor judeţeni, validaţi în urma alegerilor locale din 27 septembrie
2020, pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Judeţean Maramureş
Prefectul judeţului Maramureş;
Având în vedere:
Referatul Serviciului verificarea legalităţii, aplicarea actelor normative şi contencios
administrativ nir.9533 din 20 octombrie 2020,
încheierile pronunţate de Tribunalul Maramureş: prin care s-au validat mandatele
consilierilor judeţeni aleşi în urma votului exprimat la alegerile locale din 27 septembrie
2020 si prin care s-a validat rezultatul alegerilor pentru Preşedintele Consiliului Judeţean
Maramureş;
Prevederilor art.172 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Constituirea
consiliului judeţean "Dispoziţiile art. 113-122 se aplică în mod corespunzător pentru
constituirea consiliului judeţean, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărui
circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială. încheierea de validare sau invalidare
poate fi atacată de cei interesaţi la curtea de apel în a cărei circumscripţie se află tribunalul."
în temeiul art. 275 alin.(l) din OUG nr.57/2019-Partea I privind Codul administrativ:
referitor la Regimul juridic aplicabil actelor prefectului, emite următorul
ORDIN :
Art.l Se convoacă, pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului
Judeţean Maramureş, consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate în urma alegerilor
locale din 27 septembrie 2020, în ziua de 24.10.2020, la ora 17 .
Art.2 La şedinţa de constituire vor participa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş şi anume: d-1 Prefect -Ungur Silviu Nicolae şi d-na Subprefect-Oşanu
Oana Mihaela.
Art.3 Procesul verbal al şedinţei de constituire va conţine precizări vizând numărul şi
numele consilierilor care au depus jurământul şi se va comunica de îndată Instituţiei
Prefectului.
Art.4 La desfăşurarea şedinţei, se va ţine cont de condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare privind măsurile de prevenire şi limitare a infecţiei cu noul CORONA-Virus.
Art.5 Prezentul ordin se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului şi se comunică:
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