
R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr. 
din 

pentru modificarea componenţei Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice constituit la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 

Având în vedere prevederile: 
Hotărârii de Guvern nr.202/2021 privind numirea domnului Cimpoeşu Iulian în funcţia de 
prefect al judeţului Suceava; 
Hotărârii de Guvern nr. 270/2021 privind numirea domnului Prorociuc Daniel în funcţia de 
subprefect al judeţului Suceava; 
Ordinul Prefectului nr. 122/05.03.2021 privind stabilirea atribuţiilor principale ale 
subprefecţilor şi delegarea către aceştia a unor atribuţii ale prefectului; 

- Referatul nr. 4585/15.03.2021, al Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi 
Tehnologia Informaţiei din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 
Art. 1 şi art. 2, lit. e) şi f) din Hotărârea Guvernului României nr. 499/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice în cadrul prefecturilor ; 
în baza prevederilor art. 275, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Prefectul judeţului Suceava emite prezentul 

O R D I N : 

Art. 1. Se modifică componenţa Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice constituit la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava conform Anexei nr. 
1, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. Coordonarea secretariatului tehnic este asigurată de subprefectul judeţului Suceava, 
Daniel Prorociuc. 

Art. 3. Se aprobă componenţa Secretariatului Tehnic al Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice care este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

Art. 4. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice se desfăşoară conform Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, prevăzut în 
Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 5. începând cu data intrării în vigoare a prezentului Ordin, prevederile Ordinului 
135/24.03.2017 se abrogă. 

Art. 6. Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat şi Aplicarea Apostilei al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, va comunica prezentul Ordin persoanelor interesate. 



Anexa nr. 1 la Ordinul nr. din / & 0 3 972f 

TABEL NOMINAL 

Cuprinzând membrii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice, constituit la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul 

Suceava 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia/Instituţia ce o reprezintă 

1 Iulian CIMPOESU Prefect - Instituţia Prefectului - judeţul Suceavă 
2 Daniel PROROCIUC Subprefect - Instituţia Prefectului - judeţul Suceava 

A REPREZENTANŢI AI INSTITUŢIILOR PUBLICE DECONCENŢRATE 
DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

Funcţia Instituţia ce o reprezintă 
3 Inspector şef Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava 
4 Director executiv Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Suceava 
5 Director executiv Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava 
6 Director executiv Casa Judeţeană de Pensii Suceava 
7 Director executiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Suceava 
8 Inspector şef Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava 
9 Inspector şef Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava 

10 Inspector şef Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bucovina" al 
Judeţului Suceava 

11 Şef administraţie Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava 
12 Comandant Centrul Militar Judeţean Suceava 
13 Comisar şef Garda Forestieră 
14 Director executiv Direcţia Silvică Suceava 
15 Director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava 
16 Comisar şef Garda Naţională de Mediu - Serviciul Comisariatul Judeţean 

Suceava 
17 Comisar şef adjunct Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului 

Suceava 
18 Director executiv Direcţia pentru Agricultură Suceava 
19 Director executiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură - Centrul 

Judeţean Suceava 
20 Director executiv Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

Suceava 
21 Director executiv Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Suceava 
22 Şef agenţie Agenţia Suceava a Autorităţii Rutiere Române 
23 Inspector şcolar 

general 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava 

24 Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava 
25 Director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Suceava 
26 Director executiv Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Suceava 
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Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia şi instituţia 
1. Ioan Aciubotăriţei Preşedinte, C.A.R.P. Fălticeni 
2. Petrică Poiană Vicepreşedinte, C.A.R.P. Fălticeni 
3. Doeniţa Stroe Preşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor 

din România - Filiala Suceava-CNSLR Frăţia 
4. Ioan Smuc Secretar, Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor 

din România - Filiala Suceava - CNSLR Frăţia 
5. Vasile Palaghiu Preşedinte al Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice 

Suceava, Preşedinte, Asociaţia Pensionarilor CFR şi al 
Asociaţiei AD-CAR "EXPRESUL CFR" - Filiala Suceava 

6. Vasile Sorociuc Vicepreşedinte, Asociaţiei AD-CAR "EXPRESUL CFR" -
Filiala Suceava 

7. Neculai Niga Preşedinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război -
Filiala Judeţeană "Muşatinii" 

8. Victor Pentelescu Membru, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război -
Filiala Judeţeană "Muşatinii" 

9. Grigore Popa Preşedinte, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război -
Filiala Suceava 

10. Teodor Dănilă Vicepreşedinte, Uniunea Naţională a Veteranilor de Război 
- Filiala Suceava 

11. Zaharie Cojocaru Preşedinte, Organizaţia judeţeană Suceava "Petru I Muşat" a 
Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere(M.Ap.N.) 

12. Dumitru Sahlean Vicepreşedinte, Organizaţia judeţeană Suceava "Petru I 
Muşat" a Uniunii Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi Retragere(M.Ap.N.) 

13. Constantin Savu Vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere(M.L)- Filiala Suceava 

14. Adrian Prelipceanu Preşedinte, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare din 
cadrul SRI - Filiala Suceava 

15. Crăciun Grigore Vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare din 
cadrul SRI - Filiala Suceava 

16. Ioan Nechita Preşedinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război 
(M.I.) - Filiala Suceava 

17. Mihai Alecsandru Vicepreşedinte, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război 
(M.I.) - Filiala Suceava 

18. Constantin Icuşcă Secretar, Asociaţia Seniorilor Bucovineni 
19. Tamara Sabin Membru, Asociaţia Seniorilor Bucovineni 
20. Rodica Nistor Preşedinte, Asociaţia Pensionarilor Solidaritatea Suceava 
21. Maria Buzuleac Vicepreşedinte, Asociaţia Pensionarilor Solidaritatea 

Suceava 
22. Cezar Telescu Preşedinte, Preşedinte al C.A.R. Pensionari Suceava 
23. Ticu Mircea Vicepreşedinte, C.A.R. Pensionari Suceava 

B. REPREZENTANŢI AI ORGANIZAŢIILOR DE PENSIONARI DIN JUDEŢUL 
SUCEAVA 
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Anexa Nr. 2 la Ordinul nr. din £22/ 

COORDONATOR SECRETARIAT TEHNIC 

Daniel 
PROROCIUC 

Subprefect, Instituţia Prefectului - judeţul Suceava 

SECRETARIATUL TEHNIC 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 
din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 

Alina Iuliana 
STAN 

Consilier, Compartimentului Dezvoltare economică şi programe 

Antoniu Alexandru 
FLANDORFER 

Inspector , Compartimentului Dezvoltare economică şi 
programe 

Andrei Valentin 
GEMENIUC 

Consilier, Compartimentul monitorizarea serviciilor publice 
deconcentrate; 

Teodor-Emil 
ŢOLESCU 

Consilier, Compartimentului Securitate Date şi Tehnologia 
Informaţiei 
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Anexa nr. 3 la Ordinul nr. ^ ^ din 

R E G U L A M E N T U L 

de organizare şi funcţionare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice, constituit la nivelul Instituţiei Prefectului -

judeţul Suceava 
CAP. I. 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale 

Art. 1. - Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava îşi desfăşoară activitatea în condiţiile 
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 499/07.04.2004, în sediul Instituţiei Prefectului -
judeţul Suceava. 

Art. 2. - Componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice este stabilită prin Ordin al Prefectului Judeţului Suceava şi în condiţiile 
HG nr. 499/2004. 

Art. 3. 
(1)Din componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice constituit la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava fac parte 
reprezentanţii serviciilor deconcentrate ale ministerelor, stabiliţi prin Ordin al Prefectului 
judeţului Suceava. 

(2) La şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice participă membrii titulari şi pot participa, cu statut de invitaţi, şi alte persoane, 
funcţie de problemele dezbătute. 

Art. 4. - Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
este compus din: 

- reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 
- reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe centrale organizate la nivelul judeţului; 
- preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Suceava; 
- reprezentanţii organizaţiilor judeţene de pensionari. 
Art. 5. 
(1) în cadrul dialogului, părţile participante, sunt independente şi egale în drepturi. 
(2) Punctele de vedere exprimate de oricare dintre părţi au caracter consultativ şi vor 

fi consemnate în procesul verbal al şedinţei. 
Art. 6. - Conducerea şedinţelor de lucru ale Comitetului consultativ de dialog civic 

pentru problemeje persoanelor vârstnice va fi asigurată de Prefectul judeţului Suceava. 
Art. 7. - în organizarea şi funcţionarea Comitetului consultativ de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice, Prefectul va fi asistat de un secretariat format din trei 
persoane, format din membri ai Compartimentului Securitate Date şi Tehnologia Informaţiei 
din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava şi un reprezentant al Consiliului Judeţean 
al Persoanelor Vârstnice. Secretariatul tehnic este coordonat de către subprefectul judeţului 
Suceava. 
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Secţiunea 2. Competenţa şi atribuţiile Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice 

Art. 8. - Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, 
condus de Prefectul judeţului Suceava, are următoarele obiective: 

- asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes pentru persoanele vârstnice; 

- consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, 
social, medical şi cultural, de interes pentru aceştia; 

- analizarea problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice; 
- elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme; 
- elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate conducerii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor; 
- găsirea de soluţii reale la problemele ridicate de partenerii sociali, de autorităţile 

locale abilitate sau de alte autorităţi implicate sau interesate; 
- asigurarea relaţiei cu mass-media locală şi transparenţa necesară lucrărilor 

Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice; 
- participarea la lucrările Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice a mass-media; 
Art. 9. - Secretariatul Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice are următoarele atribuţii: 
- convocarea membrilor Comitetului la şedinţele acestuia; 
- întocmirea şi comunicarea ordinii de zi; 
- difuzarea materialelor de lucru pentru şedinţele Comitetului; 
- primirea, înregistrarea şi gestionarea materialelor privind: solicitări de întâlniri, 

tematici puse în discuţie, liste cu probleme ce se află în atenţia membrilor Comitetului; 
- arhivarea documentelor; 
- sintetizarea problemelor cu care este sesizat Comitetul şi efectuarea de analize 

preliminare prin contacte directe cu instituţiile implicate şi propuneri pentru tematica pusă în 
discuţie; 

- întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor organizate şi ţinerea evidenţei în dosare 
distincte pentru fiecare întâlnire, împreună cu materialele puse în discuţie şi cele care au stat 
la baza solicitării întâlnirii; 

- alte activităţi stabilite de plenul Comitetului. 

CAP. II. 

Desfăşurarea lucrărilor Comitetului consultativ de dialog civic 
pentru problemele persoanelor vârstnice 

Secţiunea 1. Pregătirea lucrărilor comitetului 

Art. 10. - Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice se întruneşte o dată pe lună, la convocarea Prefectului. 

Art. 11. - Convocarea se realizează prin secretariatul comitetului cu: 
- 3 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea şedinţelor ordinare; 
- 2 zile înainte de programată pentru desfăşurarea şedinţelor extraordinare. 
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Art. 12. - Ordinea de zi, completată şi propusă de Secretariatul Comitetului 
consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, se aprobă de Prefect şi 
se comunică membrilor comisiei în momentul convocării. La propunerea oricărui membru al 
comitetului se pot introduce pe ordinea de zi şi alte probleme de o deosebită importanţă, 
apărute ulterior convocării; 

Acestea se supun votului membrilor comisiei, fiind admise în cazul adoptării cu 
majoritate de voturi. 

Art. 13. - Referatele, informările şi celelalte materiale care fac obiectul ordinii de zi se 
elaborează în aşa fel încât să reflecte informaţii utile şi concrete asupra problemelor ce vor fi 
dezbătute. 

Toate materialele vor fi predate Secretariatului Comitetului consultativ de dialog civic 
pentru problemele persoanelor vârstnice, în două exemplare, cu minim 5 zile înainte de data 
ţinerii şedinţei pentru a putea fi studiate de membrii Comitetului. 

Art. 14. - Formularea de propuneri, obiecţiuni, întâmpinări sau amendamente a 
materialului elaborat se pot face în scris şi vor fi depuse la Secretariatul Comitetului cu 2 zile 
înainte de data ţinerii şedinţei. De asemenea, în timpul desfăşurării şedinţelor se pot formula 
propuneri, obiecţii sau amendamente. 

Secţiunea 2. Desfăşurarea şedinţelor 

Art. 15. - Şedinţele vor fi conduse de Prefectul judeţului Suceava, iar în absenţa 
acestuia de Subprefectul desemnat. 

Art. 16. - în funcţie de tematica pusă în discuţie, la şedinţă vor participa obligatoriu 
reprezentanţii din comitet ce sunt implicaţi. 

Art. 17. - Pentru dezbaterea actelor normative cu caracter specific, pot fi invitaţi 
consilieri şi experţi (specialişti). 

Art.18.- Şedinţele Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice nu necesită întrunirea cvorumului, ci prezenţa a cel puţin unui 
reprezentant al fiecărei organizaţii a pensionarilor. 

Art.l 9. - Punctele de vedere adoptate în şedinţa Comitetului consultativ de dialog 
civic pentru problemele persoanelor vârstnice se socotesc automat acceptate de 
reprezentanţii ce nu au fost prezenţi la şedinţa Comitetului. Materialele elaborate de 
Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice se adoptă prin 
consens. 

Art. 20. - înscrierile la cuvânt se vor face, de regulă, înainte de începerea 
dezbaterilor, la solicitarea subprefectului. în situaţia în care în timpul dezbaterilor sunt 
necesare clarificări, se pot face noi înscrieri la cuvânt şi în timpul dezbaterilor. 

Art. 21. - Activitatea desfăşurată în cadrul comitetului (prezenţă, luări de cuvânt, 
dezbateri etc.) va fi consemnată într-un proces verbal ce va fi semnat de subprefect şi de 
membrii secretariatului de şedinţă. 

Art. 22. - în caz de amânare, şedinţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice se întruneşte în termen de 7 zile, respectându-se procedura 
de convocare. 

Art. 23. - La începerea şedinţelor se va prezenta o informare privind modul de 
îndeplinire a propunerilor făcute la şedinţele ulterioare. 

Secţiunea 3. Actele Comitetului 

Art. 24. - Lucrările Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice au caracter consultativ şi vor asigura un schimb de informaţii calificat 
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între reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai organizaţiilor de pensionari implicaţi în acest 
proces de dialog şi parteneriat instituţionalizat. 

Art. 25. - Măsurile adoptate în şedinţele Comitetului au caracter consultativ pentru 
autorităţile locale, iar propunerile reprezentanţilor nu au caracter de obligativitate pentru 
acestea, dar autorităţile publice răspund în contextul legii dacă activitatea de soluţionare este 
blocată deliberat de către acestea. 

Art. 26. - Propunerile privind modificarea actelor normative supuse dezbaterii se fac 
numai în scris, conform modelului: text iniţial - propunere de modificare - motivare şi se 
depun la secretariatul comisiei cu cel puţin 3 zile înainte de discutarea acestora. 

Aceste propuneri vor fi elaborate în colective de lucru, constituite din câte doi 
reprezentanţi, desemnaţi de fiecare partener social. 

CAP. III, 

Statutul membrilor Comitetului consultativ de dialog civic 
pentru problemele persoanelor vîrstnice 

Secţiunea 1. Calitatea de membru a! Comitetului 

Art. 27. - Calitatea de membru al Comitetului se dobândeşte potrivit prevederilor HGR 
nr. 499/07.04.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului consultativ de 
dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice în cadrul prefecturilor şi se stabileşte 
prin ORDIN al Prefectului şi în condiţiile HGR nr, 499/2004. 

Art. 28. - încetarea calităţii de membru al Comitetului are loc prin efectul legii, odată 
cu încetarea condiţiilor ce au dus la dobândirea ei. 

Secţiunea 2. Drepturile şi obligaţiile reprezentanţilor desemnaţi de comitet 

Art. 29. - Reprezentanţii desemnaţi să facă parte din Comitet au următoarele 
drepturi: 

- să participe la dezbaterile comitetului şi la alte activităţi ale acestuia; 
- să formuleze propuneri; 
- să participe la adoptarea deciziilor. 

Art. 30. - Obligaţiile reprezentanţilor desemnaţi de comitet: 
- să participe la lucrările comitetului, ori de câte ori sunt convocaţi; 
- să prezinte la termen informările solicitate; 
- să asigure reiaţii cu membrii comitetului care să permită o informare 

permanentă asupra nevoilor acestora; 
- să respecte prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

CAP. IV. 
Dispoziţii finale 

Art. 31. - Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Comitetului 
consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice intră în vigoare la data 
adoptării. 
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