
R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

O R D I N U L n r ^ v T d i n 
privind componenţa Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului 

- judeţului Suceava 

Prefectul judeţului Suceava: 
Analizând referatul Compartimentului resurse umane înregistrat cu nr. 11139 din 

17.06.2022; 
Având în vedere dispoziţiile art. 6, art. 8, art. 10 alin. (1), art. 31 din Hotărârea Guvernului 

României nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, 
precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

în conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) şi (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, emite următorul 

ORDIN: 

Art. 1. (1) Cu data prezentului ordin, Comisia pari tară a funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei 
Prefectului - judeţul Suceava, va avea următoarea componenţă: 

Comisie paritară a funcţionarilor publici din 
cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul 

Suceava 
Numele şi prenumele funcţionarilor publici 

MEMBRI TITULARI SEMIAN Ml HAELA-ADRIANA 
NEMTANU LI LIANA-MI HAELA 

GEMENIUC ANDREI-VALENTIN 
COJOCARIU-ŞCHIOPU ROXANA 

MEMBRI SUPLEANŢI IACOB MARIANA-VIOLETA 
STRUGAR CARMEN 

SECRETAR TITULAR RUSU MIHAELA 
SECRETAR SUPLEANT MIRON CORNELIA 

(2) Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o 
singură dată. 
(3) Comisia paritară îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data constituirii comisiei 
paritare nou-alese. 
Art. 2. Prezentul act administrativ de constituire a comisiei paritare poate fi atacat la instanţa de 
contencios administrativ competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de orice persoană interesată. 
Art. 3. Prevederile Ordinului nr. 76/03.02.2020 emis de Prefectului judeţului Suceava, se abrogă. 
Art. 4. Compartimentul secretariat, informare,/elaţii publicejil Instituţiei Prefectului - judeţul 
Suceava va comunica celor interesaţi prevederilefprezentu 

ECT, 

Gheorghe-Alexanflru 

GUVERNUL R0MÂNIFI 
INSTITUŢIA P R E F E C T U L U I - J U D E Ţ U L SUCEiWf 

JURIDIC, CONTE^' 
AVIZAT PENTRU LE 

Contrasemnează, 
Şef serviciu, 

Serviciul verificarea legalităţii şi 
aplicării actelor normative 

Claudii NECHIFOR 

"Document care conţinV3ate dfi caractârpersonal 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)" 


