
R O M Â N I A 

 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

O R D I N U L   Nr. 408 

Privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru coordonarea activităţilor de organizare a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

 

 

 Alexandru- Cristian Iordan - Prefect al judeţului Tulcea numit prin Hotărârea Guvernului nr.  

927/13.12.2019;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 7, alin.1 și alin. 2 şi prevederile cuprinse în Anexa  nr. 2 din HG 

nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

            Ţinând cont de referatul de aprobare întocmit de şeful Serviciului Juridic şi Contencios 

Administrativ, aprobat de Prefectul judeţului Tulcea şi înregistrat sub nr. 12551/14.09.2020 prin care se 

propune elaborarea proiectului de ordin privind constituirea Comisiei tehnice judeţene pentru 

coordonarea  activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

 În temeiul art.275, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit următorul: 

 

O R D I N  

 

 Art.1. Începând cu data prezentului ordin se constituie Comisia tehnică judeţeană Tulcea 

pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020, în componenţa prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului ordin. 

Art.2 Comisia tehnică judeţeană pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 este condusă de prefectul judeţului Tulcea. 

Art.3 La şedinţele comisiei tehnice judeţene pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai unor operatori economici care prestează 

servicii de interes public, precum și ai organizațiilor neguvernamentale. 

Art.4 Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice judeţene sunt asigurate de personalul 

din cadrul Instituţiei Prefectului județului Tulcea. 

Art.5 Serviciul juridic şi contencios administrativ va asigura înregistrarea şi comunicarea 

prezentului ordin, în copie certificată, Ministerului Afacerilor Interne, Autorităţii Electorale Permanente, 

persoanelor, autorităților și instituțiilor publice nominalizate în conţinutul acestuia şi îl va aduce la 

cunoştinţă publică în condiţiile legii.                                                                                                    

  Emis azi,14.09.2020 
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ALEXANDRU – CRISTIAN IORDAN  

 

 

 


