
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr. din 
privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi 
Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 

şi Asociate, semnat la Paris ia 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 
comisiei tehnice de lucru 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA, 

Având în vedere: 
- referatul înregistrat cu nr. 18340/10/3 din data de 25.10.2021 prin care se solicită aprobarea proiectului 
de ordin privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, 
precum şi a comisiei tehnice de lucru; 
- prevederile art. 6 alin (1) şi (2) din Legea nr. 9/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de 
soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998, precum şi al Legii nr. 290/2003 şi pentru 
modificarea unor acte normative; 

In baza dispoziţiilor art. 275 alin. (1) şi alin. (I1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul 

ORDIN: 

Art. 1. Se reorganizează Comisia judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea 
componenţă: 

1. Gheorghe-Alexandru Moldovan - Prefectul judeţului Suceava 
2. Petrică Ropotă - Sef Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava; 
3. Elena-Claudia Gogu - Director executiv la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava; 
4. Doina Iozefîna Iavni- împuternicit Şef Serviciu la Serviciul Judeţean Suceava al Arhivelor 
Naţionale; 
5. Gina Maria Croitoru - Inspector Sef Judeţean la Inspectoratul Judeţean în Construcţii 
Suceava; 
6. Mihaela Violeta Olaru - Notar public Suceava - desemnat de Ministerul Justiţiei, la 
propunerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici potrivit prevederilor art. 6 alin.l din Legea nr. 
9/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
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7. Daniela-Mariana Valter - consilier juridic la Serviciul verificarea legalităţii şi aplicarea actelor 
normative din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 
Secretar: Daniela-Mariana Valter - consilier juridic la Serviciul verificarea legalităţii şi aplicarea actelor 
normative din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 
Art. 2. Se reorganizează comisia de jurişti şi comisia tehnică de experţi evaluatori conform Anexei nr. 1, 
care face parte integrantă la prezentul ordin. 
Art. 3. Prezentul ordin abrogă Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 318 din data de 15.07.2021. 
Art. 4. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava va 
asigura comunicarea prezentului ordin. 

R E F 1 P R E F E C T , 

Gheorghe-Alexandru MOL 

GUVERNUL ROMÂNIEI j 
^STITU'flA PREFECTULUI • JUDEŢUL SUCcAVA j 

JURIDIC, CONTEfcUpS 
AVIZAT PENTRU LEoWjTATB 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL 
al institutiei prefectului, 

ăuffiaNECHIFOR 
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ANEXA NR.1 la Ordinul nr. din 

COMISIA TEHNICĂ 

COMISIA DE JURIŞTI 
1. Ionela-Monica Maierean -şef serviciu (exercitare cu caracter temporar) la Serviciul verificarea 

legalităţii şi aplicarea actelor normative din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 
2. Daniela-Mariana Valter - consilier juridic la Serviciul verificarea legalităţii şi aplicarea actelor 

normative din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 

COMISIA TEHNICĂ DE EXPERŢI Şl EVALUATORI 
1. Liliana Maria Qandil - inginer din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii Suceava - pentru 

efectuarea evaluării construcţiilor; 
2. Costan Vasile Irinel - inginer din cadrul Camerei Agricole Judeţene Suceava - pentru efectuarea 

evaluării terenurilor şi culturilor agricole. 
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