
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL NR . ^ f d i n M M ™ ® 
privind reorganizarea Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Suceava şi a colectivului de lucru al acesteia 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 9401/10/10 din 16.05.2022 întocmit de Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi 
aplicarea apostilei; 
- Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 8 din 07.01.2022 privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice 
vacante de secretar general al instituţiei prefectului, doamnei Nechifor Claudia şef serviciu al Serviciului 
verificarea legalităţii şi aplicării actelor normative din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava; 
- Adresa Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 30628/RG/4255/DFF/16.06.2021; 
- prevederile art.12 alin.(2) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.l şi art. 4 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

în temeiul art. 275 alin. 1 şi art. 275 alin l1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul: 

O R D I N : 

Art. 1. Se reorganizează Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Suceava, în următoarea componenţă: 

1. GHEORGHE-ALEXANDRU MOLDOVAN, prefect - preşedintele comisiei; 
2. F L O R I N SINESCU, subprefect (în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a 

prefectului preia prerogativele acestuia); 
3. CLAUDIA NECHIFOR, şef serviciu la Serviciul verificarea legalităţii şi aplicării actelor normative, cu 

atribuţii delegate de secretar general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei; 
4. VASILE MOCANU, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava-membru al 

comisiei; 
5. ELENA-CLAUDIA GOGU, directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Suceava-

membru al comisiei; 
6. SORIN NICULĂESA, consilier juridic, reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului-membru 

al comisiei; 
7. FLORIN-NICOLAE-RĂZVAN FLOREA, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri 

Funciare Moldova Nord-unitatea de administrare Suceava-membru al comisiei; 
8. MARIAN ŞLINCU, consilier superior, reprezentant desemnat de Consiliul judeţean Suceava-membru al 

comisiei; 
9. MIHAI GĂŞPĂREL, inspectorul şef al Gărzii Forestiere Suceava sau împuternicitul acestuia-membru al 

comisiei; 
10. SORIN CIOBANU, directorul executiv al Direcţiei Silvice Suceava sau împuternicitul acestuia-membru 

al comisiei; 
11. AUREL GORAŞ, reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România-membru al comisiei; 
12. VALERIU SIMION, reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri-membru al comisiei; 



13. CORNELIA STETCO, reprezentant al Asociaţiilor Proprietarilor de Terenuri Agricole legal constituite-
membru al comisiei; 

14. IOAN-CĂTĂLIN ENEA, directorul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava-membru al 
comisiei. 
Art. 2. în vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, se reorganizează 
colectivul de lucru al acesteia, în următoarea componenţă: 
1. GABRIELA MIHAELA PARANICI, şef Birou aplicarea actelor cu caracter reparatoriu şi aplicarea apostilei-
în cadrul Instituţiei Prefectutui-Judeţul Suceava -coordonatorul colectivului de lucru; 
2. ROXANA COJOCARIU-ŞCHIOPU, consilier juridic în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava-
membru în colectivul de lucru; 
3. CRISTINA-MAGDA MOROŞAN, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava - membru în 
colectivul de lucru; 
4. ELENA-CAMELIA ADOMNICĂI, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava - membru în 
colectivul de lucru; 
5. SILVIU FRUNZĂ, inginer în cadrul Gărzii Forestiere Suceava - membru în colectivul de lucru; 
6. OVIDIU MORARI, inginer în cadrul Direcţiei Silvice Suceava - membru în colectivul de lucru; 
7. VASILICĂ-SORINEL LUCHIAN, inginer în cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Suceava -
membru în colectivul de lucru; 
8. VASILE TUDOR, avocat, din partea Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România - membru în colectivul 
de lucru; 
9. MARIAN MIHALCIUC, inginer în cadrul Ocolului Silvic Bucovina, reprezentant al Asociaţiei 
Administratorilor de Păduri - membru în colectivul de lucru. 
Art. 3. Borderoul cu lucrările ce urmează a fi supuse analizei în şedinţele Comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Suceava va fi întocmit de: Roxana Cojocariu-Şchiopu, 
Cristina-Magda Moroşan, Elena-Camelia Adomnicăi şi verificat de Gabriela-Mihaela Paranici. 
Art. 4. La data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 28 din 20.01.2022. 
Art. 5. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice a! Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, va 
comunica prezentul ordin persoanelor interesate. 
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