
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

 
 

 

 
 

O R D I N 
pentru modificarea 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 referatului cu nr. 3451/4.03.2020 al secretarului supleant al 

Comisiei de Monitorizare, prin care se propune modificarea 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, cu modificările ulterioare, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 169/10.03.2020 

privind exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei 
publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Mircea – Dorin Crețu, 
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 170/10.03.2020 privind exercitarea 
cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al 
judeţului Sibiu de către doamna Muntean Sanda – Ligia, Hotărâri ale 

Guvernului, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 
197/11.03.2020, 

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, 

Având în vedere că domnișoara Fodor Elena Petrina, secretar 
supleant al Comisiei de Monitorizare, și-a modificat raportul de serviciu 
prin transfer în interesul serviciului din cadrul Instituției Prefectului - 
Județul Sibiu în cadrul UAT Dărmănești, județul Bacău, conform Ordinului 
Prefectului Județului Sibiu nr. 128/2.03.2020, astfel că domnișoara Belei 

Raluca Brîndușa, consilier juridic în cadrul Direcţiei Verificarea Legalităţii, 
Contencios şi Relaţii Publice urmează să îndeplinească funcția de secretar 
supleant al Comisiei de Monitorizare,  



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. 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 desemnează domnișoara Belei 
Raluca Brîndușa, consilier juridic în cadrul Direcţiei Verificarea Legalităţii, 
Contencios şi Relaţii Publice pentru funcția de secretar supleant al Comisiei 
de Monitorizare în locul domnișoarei Fodor Elena Petrina.  

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 ulterior membrilor Comisiei.  

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sibiu, în 24.03.2020    
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