
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDIN nr. ' S 6 din 
privind stabilirea atribuţiilor domnului Florin SINESCUj 

subprefect al judeţului Suceava 

Prefectul judeţului Suceava; 

Având în vedere: 
- referatul nr. 8813/40/8 din 05.05.2022 întocmit de Compartimentului resurse umane din cadrul 
Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ; 
- prevederile art. 253-260 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 2-3 din Hotărârea 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; 
- Hotărârea de Guvern nr. 606/04.05.2022 privind numirea domnului Sinescu Florin în funcţia de 
subprefect al judeţului Suceava; 

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 . l . Cu data emiterii prezentului ordin, domnul Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava 
îndeplineşte atribuţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava 
va comunica celor interesaţi prevederile prezentului ordin. 

ORDIN 

Contrasemnează, 
Şef serviciu 

Serviciul verificarea legalităţii 

Claudia NECHIFOR 

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 general privind protecţia datelor) 



Anexa la Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. privind 
stabilirea atribuţiilor domnului Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava 

I. Domnul Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava îndeplineşte următoarele 
atribuţii principate cu privire ia conducerea operativă a instituţiei prefectului: 
a) asigurarea elaborării proiectului ordinului prefectului privind înfiinţarea şi organizarea oficiilor 
prefecturale sau desfiinţarea acestora, precum şi transmiterea proiectului ordinului către ministerul care 
coordonează instituţia prefectului; 
b) acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind proiectele acordurilor de 
colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare, iniţiate de acestea; 
c) verificarea documentaţiei şi eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe 
teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al 
Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea 
nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 
d) exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu şi 
convocarea în şedinţe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi. 

II. în vederea eficientizării activităţii serviciiilor publice comunitare din subordine, se 
deleagă domnului Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava coordonarea activităţii: 

a) Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatricularea Vehiculelor; 
b) Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte. 

III. Se deleagă domnului Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava, dreptul de 
semnătură, pentru: 

a) aplicarea vizei pentru "Bun de plată" pe documentele care atesta bunurile livrate, lucrările 
executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de plată certe; 
b) avizarea documentelor constând în Note-Raport, rapoarte, referate, etc., prin care se aprobă 
angajarea de cheltuieli de personal, materiale şi servicii, dotări, investiţii la nivelul Instituţiei 
Prefectului-judeţul Suceava; 
c) documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul Instituţiei 

Prefectului-judeţul Suceava; 
d) situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Instituţiei Prefectul ui-judeţul Suceava; 
e) situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 
f) semnarea adeverinţelor întocmite de către salariaţii care au aceste atribuţii în fişa postului; 
g) aprobarea pontajelor lunare, întocmite şi verificate de persoanele care au această atribuţie 
stabilită în fişa postului, cu excepţia celor întocmite de Secretarul general al instituţiei 
prefectului şi Cancelaria prefectului. 
h) precum şi a activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative; 

Pe documentele prevăzute la lit. a-h, semnate de subprefect, se va aplica ştampila nr. 3 a Instituţiei 
Prefectului - judeţul Suceava. 

IV. Domnul Florin SINESCU, subprefect al judeţului Suceava îndeplineşte şi alte atribuţii 
prevăzute de lege, însărcinări stabilite de Guvern precum şi alte atribuţii sau sarcini date de 
către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului. 

* * * * 
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