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                                                             ORDINUL NR.____ 

                                                               din 24.06.2016 

 

pentru : Reconvocarea consilierilor declaraţi aleşi,  în şedinţa de constituire a Consiliului  

Judeţean  Galaţi, care va avea loc în data de 27.06.2016, ora  10
00

. 

          

              Dorin Otrocol, Prefectul judeţului Galaţi, numit prin Hotărârea nr.829/20.11.2013 a 

Guvernului  României; 

              Având în vedere adresa nr.4950 / 24.06.2016 a Secretarului Consiliului Judeţean Galaţi, 

              Având în vedere dispoziţiile art.1 alin.(2) din Anexa 1 la Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.673/2002; 

              Având în vedere prevederile art.30 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

               În baza art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Emite prezentul 

 

O R D I N : 

 

            Art.1 – Se reconvoacă consilierii, declaraţi aleşi la alegerile pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din data de 5 iunie 2016, în şedinţa de constituire a  Consiliului 

Judeţean Galaţi, care va avea loc în Sala Mare a Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, la 

data de 27.06.2016, ora  10
00

. 

           Art.2 – În cadrul şedinţei de constituire vor fi supuse dezbaterii pentru adoptare 

următoarele proiecte de hotărâri: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor declaraţi aleşi la alegerile locale din data de 5.06.2016. 

2. Proiecte de hotărâri privind validarea mandatelor de consilieri declaraţi aleşi la alegerile 

locale din data de 5.06.2016. 

3. Proiect de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Galaţi; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

5. Proiect de hotărâri privind alegerea vicepreşedinţilor; 

6. Proiect de hotărâri privind alegerea Comisiilor de specialitate; 

           Art.3 – Actele adoptate vor fi înaintate Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi. 

           Art.4 – Serviciul Juridic şi Relaţii cu Publicul va comunica prezentul ordin unităţii 

admnistrativ-teritoriale şi persoanelor interesate. 

 

P R E F E C T, 

Dorin Otrocol 
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