
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

O H D I N U L n r . f G 7 ~ „in G X & 
privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării campaniei 

"Curăţăm România" la nivelul judeţului Suceava 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA; 
Analizând propunerile Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi Situaţii de Urgenţă 

din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, prezentate cu referatul nr. 7720/20/2 din 
14.04.2022 privind necesitatea constituirii Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării campaniei 
"Curăţăm România" la nivelul judeţului Suceava 

Având în vedere prevederile: 
- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare 
a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri; 
- art. 252, alin, (1), lit. a) coroborat cu art. 253, lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6, alin. 1, lit b) din Hotărârea de Guvern nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi 
ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

în baza dispoziţiilor art. 275 alin. (1) şi alin. (I1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul: 

Art. 1. Se constituie Grupul de lucru pentru monitorizarea derulării campaniei "Curăţăm România" la 
nivelul judeţului Suceava, în componenţa din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art.2. (1) Grupul de lucru va fi responsabil pentru: 

- întocmirea unui calendar de salubrizare la nivelul judeţului Suceava; 
- mobilizarea u.a.t.-urilor din judeţul Suceava pentru salubrizarea zonelor afectate de deşeuri; 
- centralizarea datelor primite de la u.a.t.-uri. 
(2) Secretariatul Grupului de lucru va fi asigurat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Suceava. 
(3) Secretariatul Grupului de lucru va ţine evidenţa cantităţilor de deşeuri colectate, evidenţă pe 

care o va prezenta periodic membrilor Grupului de lucru. 
Art.3. La sfârşitul campaniei "Curăţăm România" în judeţul Suceava, Grupul de lucru va întocmi un 
raport ce va fi prezentat Prefectului Judeţului Suceava. 
Art. 4. Compartimentul Secretariat, informare, relaţii publice din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava va asieura comunicarea nrezentului ordin oersoanelor si institutiilor interesate. 

O R D I N : 

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera, circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul generai privind protecţia dalelor) 



A N E X Ă 

COMPONENŢA 
Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării campaniei "Curăţăm România" 

la nivelul judeţului Suceava 

Denumirea 
instituţiei 

Persoana 
desemnată 

Nr. telefon E-mail pentru corespondenţă 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Suceava 

POLEACU 
Mihaela 

- Coordonator -

0748999833 mihaela.poleacu@apmsv.anpm.ro 
relatii.publice@apmsv.anpm.ro 

Instituţia Prefectului -
judeţul Suceava 

MOROŞANU 
Cristian Domiţian 

0729414424 cristimorosanu@prefecturasuceava.ro 

Consiliul Judeţean 
Suceava 

CRUDU 
Inge-Manuela 

0740167893 manuela.crudu@cjsuceava.ro 

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de 

Gestionare a Deşeurilor 
în Judeţul Suceava 

MACSIM 
Irina 

0757796179 irina.macsim@cjsuceava.ro 

Garda Naţională de 
Mediu - Comisariatul 

Judeţean Suceava 

FUSA 
Daniela 

0752029266 cjsuceava@gnm.ro 

Direcţia Silvică 
Suceava 

BURLUI 
Mihai Cătălin 

0767840846 pazasuceava@gmail.com 

Garda Forestieră 
Suceava 

GEORGIŢĂ 
Petru 

0742882260 petru.georgita@gardaforestierasv.ro 

Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale 
Protejate - Serviciul 
Teritorial Suceava 

BOBOC 
Pavel 

0742777081 pavel.boboc_sv@ananp.gov.ro 

Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi "Bogdan 

Vodă" Suceava 

ARMINIEA 
Constantin 

0762278683 relatiipublice@jandarmeriasuceava.ro 

Secţia L5 CFR 
Suceava 

SNIJEC 
Sergiu 

0744144873 sergiusnijec@yahoo.ro 

Direcţia Judeţeană de 
Drumuri şi Poduri 

Suceava 

BUNDUC 
Flavia Alexandra 

0741253578 djdp.suceava@gmail.com 

CNAIR -Secţia Drumuri 
Naţionale Suceava 

ODOCHIANU 
Petru 

0757034 245 sdnsuceava@yahoo.com 

CNAIR -Secţia Drumuri 
Naţionale C-lung 

Moldovenesc 

BUTUC 
Iuliana Ioana 

0723565909 sdnclm@yahoo.com 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Suceava 

VINTUR 
Tatiana 

0733946084 tatianavintur@yahoo. com 
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