
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL n r d i n data de . S ^ O ^ ^ O g / 
privind reorganizarea Comisiei de monitorizare din cadru! Instituţiei Prefectului -judeţul Suceava 

Prefect ui judeţului Suceava; 
Având în vedere: 

- referatul nr. 12824/40/8 din 23.07.2021; 
- prevederile art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordinul Secretariatului Generai al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
- prevederile art. 31 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 275 alin. (1) şi (l1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulterioare, emite următorul: 

ORDIN 

Art.l. Cu data prezentului ordin, se reorganizează Comisia de monitorizare din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Nechifor Claudia - secretar general al instituţiei prefectului 
Membri: 
- Sinescu Florin - şef serviciu al Serviciului dezvoltare economică, servicii publice şi situaţii de urgenţă; 
- Maierean Ionela-Monica - şef serviciu al Serviciului verificarea legalităţii şi aplicării actelor normative; 
- Pop Elena - Mari a - şef serviciu al Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ; 
- comisar şef de poliţie Grigoraş-Creţu Adina-Livia - şef serviciu (împuternicit) al Serviciului public comunitar de 
paşapoarte Suceava; 
- comisar şef de poliţie Hlaghi Vasile Adrian - şef serviciu (împuternicit) al Serviciului public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor Suceava; 
Secretariat tehnic: 
- Paranici Gabriela - Mihaeia - şef serviciu al Biroului aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi aplicarea apostilei 
- Rusu Mihaeia - consilier juridic în cadru! Compartimentului resurse umane 
Art. 2. Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia 
şi este stabilit în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Comisiei de monitorizare. 
Art. 3. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor 
procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei 
procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice. 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului prefectului judeţului Suceava nr. 
280/2021, precum şi orice dispoziţie contrară. 
Art. 5. Compartimentul secretariat, Infş^fŞ^l^ţ i i publice al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava va comunica 
celor interesaţi prevederile prezentuli 
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