
COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com 

Nr. 4235 din 21.06.2016 

ANUNŢ 

Vă aducem la cunoştinţă că prin Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 239 
din 17.06.2016, s-a convocat şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, pentru data de 25.06.2016, orele 1400, la sediul 
Primăriei comunei Poiana Stampei, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi: 

L Alegerea membrilor comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor locali. 
3 . Depunerea jurământului de către consilierii locali. 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
5. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului de primar şi 

depunerea jurământului de către primar. 
6. Alegerea viceprimarului. 
1. Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe 

diferite domenii de activitate. 

La şedinţă pot participa, pe lângă consilierii aleşi în urma alegerilor din data de 
05.06.2016, consilieriiprecedenţi şi reprezentanţi ai partidelor, formaţiunilor politice, 
alianţelor politice sau alianţelor electorale, conducători de unităţi, instituţii, agenţi 
economici si cetăteni ai comunei. 9 I 

Secretarul comunei, 
INA 

mailto:stampei@vahoo.com


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampeifg3vahoo.com 

INVITAŢIE 

Domnului/ Doamnei 

în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin.(l) raportat la art 30 alin.(l) şi ale 
art 117 alin. (1) lit „f ' şi „g" din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale 
şi ale Ordinului Prefectului Judeţului Suceava nr. 239 din 17.06.2016 privind 
convocarea consilierilor declaraţi aleşi la scrutinul din data de 5 iunie 2016, pentru 
şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, 

Vă Invitam să participaţi in data de 25 Iunie 2016, ora I400, la sediul Primăriei 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava (sala PAPI), la şedinţa de constituire a 
Consiliului Local aî comunei Poiana Stampei, cu urmatoarea 

1. Alegerea membrilor comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor locali. 
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali. 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă. 
5. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului de primar şi 

depunerea jurământului de către primar. 
6. Alegerea viceprimarului. 
7. Aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate pe 

diferite domenii de activitate. 

ORDINE DE ZI: 

Secretarul comunei, 
IVAN ALINA 



R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR WTERKE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

nii • Ml •«•••» 
privind convocarea consilierilor declaraţi aleşi la data 5 tonic 3016, în şedinţa de constituire a 

consiliilor locale din unităţile ftdminiatrathr teritoriale din judeţul Suceava 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA; 

Având în vedere prevederile cuct. 30 alin,( 1| din Legea nr, 215/2C01, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

luând în considerare prevederile O.G* nr, 35/3003, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând referatul înregistrat c u n r . l l B B 6 / 1 0 / 3 prin care se propune emiterea Ordinului 
Prefectului privind convocarea consilierilor aleşi la data de S iunie 3016, la şedinţa de constituire a 
consiliilor locale din unităţile administratlv-tcritoriaJe din judeţul Suceava, 

in temeiul art. 36 alin. (1] din Legea nr. 340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia 
prefectului, emite prezentul: 

Art. 1 - Se convoacă consilierii declaraţi ale?* la data de fi iunie 2016, in şedinţa de constituire a 
consiliilor locale, conform anexei ce face parte Integranti din prezentul ordin, la sediul consiliilor 
locale» cu următorul proiect al ordinii de zt 

• Alegerea membrilor Comisiei de validare; 
• Validarea mandatelor consilierilor locali; 
• Depunerea jurământului de efitre consilierii locali; 
» Alegerea preşedintelui de şedtaţft; 
• Prezentarea hotărfiril judecătoreşti de validarea mandatului de primar şi depunerea 

juxflmftntului de efitre primar; 
• Alegerea viceprim arului; 
• Aprobarea numărului, denumirii şl componenţei comisiilor de specialitate pe diferite 

domenii de activitate. 
Art, 2 In situaţia In care şedinţa nu este legai constituită, secretarul unităţii administrativ -

teritoriale va transmite prin fax, te Cancelaria prefectului, procesul-verba] de şedinţă tn vedere emiterii 
unui nou ordin de convocare. 

Art, 3 - Persoanele împuternicite de prefectul judeţului şi nominalizate în anexa ce face parte 
integrantă din prezentul ordin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art, 4 - Compartimentul Informare» Relaţii Publice p Secretariat din cadrul Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Suceava va comunica prezentul ordin persoanelor interesate. 

O R D I N 



HR 
CKT. 

DENUMIREA HAT DATA ŞI ORA PREFECTUL SAU 
REPREZENTANTUL ACESTUIA LOCAŢIA 

7 . 
• FRUMOŞII 

• MOLDQVrţA 

ZS IU NE, ORA 10.00 

26IUNIE, ORA 14.00 
RUSU MIHAELA 

PRIMĂRIE 

p r m A r i e 

8 . 
• OSTRA 

• STULP1CANI 

25 IUNIE, ORA 10,00 

25 IUNIE, ORA UM 
SEMIAH M MAE LA 

p r m A r j e 

pjwiArie 

9 . 
• MARGINEA 

• SUCEVJŢA 

25 IUNIE, ORA 10.<30 

26 IUNIE, ORA 14.00 
OOTIN GHEORGHE 

primărie 

primărie 

1 0 . 
• STRAJA 

• PUTMA 

26 IUNIE, ORA 10,00 

26 IUNIE, ORA 13.0D 
NECHIFOR CLAUOIA 

CĂMIN CULTURAL 
COI0UNA STRAJA 

priitArie 
1 1 . 

• BROŞTENE 

• CRUCEA 

25 IUNIE, ORA 10,00 

2® IUNIE, ORA 14,00 
MOROŞAN CflISTINA 

prim Arie 

PRHItARtE 

• SOLCA 

• ARBORE 

26 IUNIE, ORA 10.00 

26 ItWE, ORA 14.00 
STAKAUNA 

PRWĂfilE 

PR**ÂWE 

1 3 . 
• lUŞEŞTt 

• STROEŞT1 

26 IUNIE, ORA 10.00 

26 IUNIE, ORA 14.00 
FENDRIHAN GEORGETA 

PraMtaîE 

PRIM&RIE 

1 4 . 
• PAHACl 

/ • POIANA STAMPE? 

28 KJKJEţ ORA 10.00 

£6 IttttiE» ORA 14,00 
PARANICIGABRIELA 

PRIMĂRIE 

PflIWĂFBE 

1 5 . 
• CAPU c A u p u l u 

• VALEA MOLDOVE) 

26 IUNIE, ORA 10.00 

26 IUNIE, ORA 14.00 
STEJAR ANA - MARTA 

PRIMĂRIE 

p r m A r i e 


