
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 

O R D I N 
pentru modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

 managerial în Instituția Prefectului - Județul Sibiu  

 
PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
În baza referatelor cu nr. 16460/13.12.2019 și nr. 123/07.01.2020 ale Compartimentului 

Management Public, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, prin care se propune emiterea 
modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 427/2018 privind constituirea 
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului - Județul Sibiu, 

Luând în considerare cadrul normativ incident domeniului controlului intern/managerial,  
Ordonanţa Guvernului nr. 119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Secretariatului General al 
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, Metodologia Secretariatului General al Guvernului, Statul de funcții al instituției şi 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/10.12.2019 privind încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al 
judeţului Sibiu de către doamna Minea Maria şi ale Hotărârii Guvernului nr. 909/11.12.2019 privind 
exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Sibiu de către domnul Macrea Rareș,  

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 260 alin. (1) și ale art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
            emite următorul, 

 

O R D I N : 
 

 Art. I. - Cu data prezentului ordin se modifică Anexa nr. 1 a Ordinului Prefectului Județului 

Sibiu nr. 427/2018  și se înlocuiește cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul Ordin.  
Art. II. – Odata cu intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea 

dispoziţiile contrare acestuia. 
Art. III. -  Direcţia Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice va comunica 

prezentul ordin secretarului Comisiei de monitorizare, urmând ca acesta să îl comunice ulteior 
membrilor Comisiei.  

 
 

p. P R E F E C T, 

SUBPREFECT 
Rareș Macrea 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sibiu, în 7.01.2020     

Nr. 5                  

 

  



 

Anexa nr. 1. 

la Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 5/2020 

 
Componența Comisiei de monitorizare 

 
Președinte: 
  

Prefectul Județului Sibiu vacant 

 
Membri titulari:  
 

 

Membri supleanți:  
 

- persoane desemnate înainte de ședință de către membri titulari în caz de neparticipare. 
 
Secretariatul tehnic: manager public superior Pavel Daniela Paraschiva  
 
Invitați:  
 

Compartiment audit intern  conform invitației Troancă 

Diana Maria  

Alte structuri aflate în subordine, coordonare sau sub 
autoritate 

conform invitației 

 
 

p. P R E F E C T, 
SUBPREFECT 

Rareș Macrea 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprefectul județului Sibiu Macrea Rareș 

Cancelaria prefectului vacant  

Compartiment alte minorităţi Muntean Cristina 

Compartimentul management public, afaceri europene si 
relații internaționale și consilier de etică 

Pavel Daniela Paraschiva 
 

Corp control Rus Ioan  

Compartiment tehnologia informatiei-IT şi Securitate Țițirigă Dorin  

Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și 
dezvoltare economică  

Cismaru Daniel (delegare 
atribuții) 

Direcţia verificarea legalității, contencios şi relaţii publice  Moldovan Fulea Ana - Maria 
(delegare atribuții) 

Serviciul financiar, resurse umane şi administrativ Trifan Anica Sorița  

Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența 
pașapoartelor simple 

pentru șef serviciu Constantin 
Dorel  

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor 

Chirilă Silviu (exercitare cu 
caracter temporar) 


