
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL din j l ^ O ^ J ^ Q J l ^ } 
privind reorganizarea componenţei Biroului Judeţean pentru Romi 

pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 -2027 , în judeţul Suceava 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA, 

Având în vedere: 
- Referatul nr. 10916/20/2 din 14.06.2022 al Serviciului Dezvoltare Economică, Servicii Publice şi 
Situaţii de Urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, 
- Hotărârea Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 - 2027, 

în baza prevederilor 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: 

ORDIN: 

Art. 1. Se reorganizează componenţa Biroului Judeţean pentru Romi de la nivelul Instituţiei Prefectului 
— judeţul Suceava, în vederea evaluării principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi aplicării 
programelor de sprijinire a acestora, în următoarea componenţă: 

Neagu Alina-Iuliana - consilier în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică şi Programe -
preşedinte 

Mihai Mihaela - consilier în cadrul Biroului Monitorizarea Serviciilor Publice şi Situaţii de 
Urgenţă - membru 

Mihăiescu Mihai - expert în cadrul Biroului Monitorizarea Serviciilor Publice şi Situaţii de 
Urgenţă - membru 
Art.2. Principalele responsabilităţi ale biroului sunt organizarea, planificarea, coordonarea şi 
monitorizarea activităţilor desfăşurate la nivel judeţului Suceava şi a sarcinilor din Planul General de 
măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome pentru perioada 2022 - 2027. 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul Prefectului 
judeţului Suceava nr. 382 din 04.10.2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, 
va comunica prezentul ordin instituţiilor şi persoan^Jor implicate în îndeplinirea prevederilor acestui act 
administrativ. 
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