
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 
 

O R D I N 
pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv 

verificarea aspectelor semnalate în petiția domnului  

Cucerzan Gheorghe 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
        În baza referatului nr. 14354/29.10.2019 al Corpului de Control, prin care 
se propune emiterea unui ordin privind constituirea comisiei mixte de control 

având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate în petiția domnului Cucerzan 
Gheorghe, 

Având în vedere petiția înaintată de către domnul Cucerzan Gheorghe, 
domiciliat în comuna Bazna, sat Boian, nr. 39, jud. Sibiu, înregistrată la 
Instituția Prefectului Județul Sibiu cu nr. 12530/23.09.2019, prin care solicită 

verificarea aspectelor sesizate cu privire la refuzul primarului comunei Bazna 
de aplicare a legislației în domeniul pastoral și de a se conforma măsurilor 
dispuse de instituțiile care au constrolat aceste aspecte, precum și verificarea 
legalității activității primarului comunei Bazna în ceea ce privește atribuțiile 
acestuia pe care le exercită în cadrul Primăriei comunei Bazna,  

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2016 
privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
            emite următorul, 

O R D I N : 
    

Art. 1. - Se constituie Comisia mixtă de control având ca obiectiv 
verificarea aspectelor semnalate de domnul Cucerzan Gheorghe în petiția, 

înregistrată la Instituția Prefectului Județul Sibiu cu nr. 12530/23.09.2019, cu 
următoarea componenţă: 

 

1. Rus Ioan           - consilier superior  - Corp Control - Instituţia 
Prefectului – Judeţul Sibiu; 

2. Staicu Elisabet               - consilier juridic - Direcţia Verificarea Legalităţii, 
Contencios şi Relaţii Publice -
Instituţia Prefectului – Judeţul 
Sibiu; 

3. Moloșit Dumitru -Director executiv 
adjunct 

- Direcția pentru Agricultură 
Județeană Sibiu; 



4. Gafencu Radu -șef - Centru Local Mediaș - Agenția 

pentru Plăți și Intervenție în 
Agricultură Sibiu. 

 
Art. 2.-  Comisia mixtă se va deplasa în teren în data de 01.11.2019, iar 

la finalul verificărilor, constatările şi măsurile propuse vor fi cuprinse într-un 

raport de control, care va fi înaintat conducerii Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Sibiu.  
 Art. 3.- Comunicarea prezentului ordin revine Corpului de Control al 
Prefectului. 
 

 
 
 
 
 

 
 

P R E F E C T, 
Maria Minea 
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