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INSTITUIIA
PREFECTULUI - JUDEIUL SALAJ

o R DIN

U L Nr. 373

din 23.10.2020
cu privire la convocarea consilierilor locali pentru ~edinla privind ceremonia de
constituire {l Consiliului Local al Municipiului Zaliiu
Avdnd in vedere:
rezultatul alegerilor privind autoriHitile administratiei pub lice locale din 27
septembrie 2020;
prevederile art. 116 alin. (1-3) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
in temeiul art. 275 alin. (1) din Ordonanfa de Urgenfa a Guvernului nr. 5712019
privind Codul administrativ, eu modifidirile $i completarile ulterioare,

PREFECTUL JUDETULUI SALAJ emite urmatorul
ORDIN:
Art.i. Se convoaca consilierii locali ale~i ~i validati pentru prima ~edinta privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Zalau, In vederea depunerii
juramantului, ~edinta care va avea loc in data de 06.11.2020, ora 1000, la sediul
consiliului local.
Art.2. In cazul In care numarul consilierilor locali ale~i ~i validati care vor
depune juramantul va fi mai mic dedit primul numar natural strict mai mare deeM
jumatate din numarul membrilor consiliului local, prefeetul va convoca consilierii locali
pentru 0 a doua ~edinta privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la
data primei ~edin~e.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentului ordin se incredinteaza secretarul
general al unitatii administrativ-teritoriale,
care va asigura convocarea consilierilor

locali ale~i ale caror mandate au fost validate de instantele competente. Odata cu
convocarea acestora, va fi invitat $i primarul ales ~i validat, In vederea depunerii
juramantului.
Art.4. Prezentul ordin se comunica la:
Primaria Municipiului Zalau;
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CENTRUL DE RELATII CU PUBLICUL
From:
Date:
To:
Attach:
Subject:

"Primaria" <primaria@zalausj.ro>
joi, 29 octombrie 2020 11:00
"CRPI-Centrul de Relatii cu Publicul" <crpl@zalausj.ro>
Zalau.pdf
FW: comunicare Ordin prefect nr.373/2020

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAu
450016-Zalau, Piata luliu Maniu nr.3, Salaj
Telefon (40)260.610550; Fax (40)260.661869
www.zalausj.ro
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PROTEJEAZA NATURA!
NU printa aeest e-mail deeM daea este neaparat neeesar!

From: Samir Cimpean <samir@prefecturasalaj.ro>
Sent: 29 October 2020 09:37
To: primaria@zalausj.ro
Subject: comunicare Ordin prefect nr.373/2020

In eonformitate eu prevederile art. 275 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare, va
transmitem alaturat Ordinulprefectului nr. 373 din 23.10.2020 cuprivire la convocarea
consilierilor locali pentru ~edinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al
Municipiului ZaiCiu.
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