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1

Prefectul judetului Ia;i;
Av3nd in vedere adresa Partidului Social Democrat - Organizatia Judetean5 Iasi
nr.2314/20.08.2020, inregistratš la Institutia Prefectului — Judetul lasi sub
nr.15250/20.08.2020, prin care solicitš constatarea incet5rii de drept a mandatului a trei
consilieri locali si a unui consilier judetean motivat de faptul cš acestia figureazš pe
listele de candidati ale altor formatiuni politice si apreciazš cš tchivaleaz5 In fapt, dar si
in drept cu o demisie".
AvAnd in vedere art. 8 al. 2 din Legea 14/2003 privind partidele politice,
republicat5 care stipuleazš: „inscrierea unei persoane intr-un alt partid politic constituie
de drept demisie din partidul al c5rui membru a fost anterior,,;
Av5nd in vedere dispozitiile art. 47 al. 5 din Legea 115/2015 pentru alegerea
autoritštilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice
locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul alesilor locali:„Declaratia de acceptare a candidaturll cuprinde numele,
prenumele, partidul politic sau alianta care 1-a propus, profesiunea, ocupatia
51 apartenenta pobticš a candidatuk4 consimtšmšntul expres al acestuia de a candida
pentru functia respectivš, precum 5 .1 precizarea intrunege conditille previzute de /ege
pentru a candida,,;
Av5nd In vedere Hot5r3rea nr. 19/19.08.2020 a Biroului Electoral de
Circumscriptie JudeteanS nr. 24 Iasi, pentru alegerea autoritštilor administratiei publice
locale din anul 2020 prin care a fost aprobat5 lista nominal5 de candidati pentru functiile
de consilieri judeteni la Consiliul Judetean Iasi din partea Partidului Miscarea Popular'šFiliala Iasi ( pozitia 4);
Av5nd in vedere prevederile art.204, alin.2, lit."j", si alin. 5 si 12 coroborate cu
dispozitiile art.602 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modific5rile si
completšrile ulterioare;
Av5nd In vedere referatul Serviciului Juridic nr. 15967 / 04.09.2020 ca urmare a
referatului 16004 ( fiind inregistrat in mod eronat ca 1453P);
Av5nd
in
vedere
15982/07.09.2020;

nota

de

serviciu

inregistratš

sub

nr.

in temeiul art.275 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificšrile
si completšrile ulterioare, emite prezentul:
ORDIN

Art.l. Se constatš incetarea de drept a mandatului domnului, Ursanu Radu Ionel,
consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Iasi inainte de expirarea duratei
normale a acestuia, la data de 20.08.2020.

