
R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr. 

privind constituirea Comisiei de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi 
pentru propunerea modului de soluţionare a sesizăriilor privitoare la faptele sesizate ca abateri 
disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor judeţului Suceava 

Prefectul judeţului Suceava; 
Analizând referatul Compartimentului resurse umane înregistrat cu nr. 14493/23.08.2021; 
Având în vedere dispoziţiile art. 494 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (3-8), art. 5, art. 9 şi art. 10 din Anexa 
nr. 7 la O.U.G. nr. 57/2019 referitoare ia modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară) 

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

Art. 1 (1) Se constituie Comisia de disciplină pentru pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri 
disciplinare şi pentru propunerea modului de soluţionare a sesizăriilor privitoare la faptele sesizate ca 
abateri disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, oraşelor şi municipiilor judeţului Suceava, 
conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 
(2) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei prevăzută la alin. (1) se numesc pe o perioadă de 3 
ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în condiţiile legii. 
(3) Secretarul titular şi secretarul supleant sut numiţi pe durata mandatului membrilor comisiei prevăzută 
la alin. (1). Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei. 

Art. 2 Comisia prevăzută la art. 1 al prezentului ordin îşi desfăşoară activitatea la sediul Instituţiei 
prefectului judeţului Suceava şi îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare 
privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină. 

Art. 3 Ordinul nr. 163/2020 emis de prefectul judeţului Suceava, cu modificările şi completările 
ulterioare îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 
va comunica celor interesaţi prevederile prezentului ordin. 

ORDIN 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL 

al instituţiei prefectului 



Anexă la Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 

Componenţa comisiei de disciplină constituită pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri 
disciplinare şi pentru propunerea modului de soluţionare a sesizări Hor privitoare la faptele 

sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, oraşelor şi 
municipiilor judeţului Suceava 

Membrii titulari: 
> Petru TANASĂ - secretar general al judeţului Suceava - PREŞEDINTE 
> Claudia NECHIFOR - secretar general al instituţiei prefectului - MEMBRU 
> Mihai-Valerian CĂLINESCU - secretar general al comunei Pătrăuţi, judeţul Suceava - MEMBRU 

Membrii supleanţi: 
> Ioan CIUTAC - secretar general al municipiului Suceava - PREŞEDINTE SUPLEANT 
> Gabriela-Mihaela PARANICI - şef birou în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava - MEMBRU 
SUPLEANT 
> Adrian-Gheorghe SCHEUL - secretar general al comunei Hrodonic de Sus, judeţul Suceava - MEMBRU 
SUPLEANT 

Secretari: 
> Mihaela RUSU - consilier juridic în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 
Secretar supleant: 
> Cristina-Magda MOROŞAN - consilier în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 


