
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 
45/2019 privind constituirea la nivelul Judeţului Sibiu, a 

Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului 
de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor 

unităţilor administrativ – teritoriale, sesizate ca  

abateri disciplinare 
  

Prefectul Judeţului Sibiu,  
 În baza referatului nr. 7927/20.05.2020 al secretarului Comisiei de 
Disciplină, prin care se propune emiterea unui ordin pentru modificarea 

Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 45/2019 pentru constituirea la 
nivelul Judeţului Sibiu, a Comisiei de disciplină pentru analizarea şi 
propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele 
secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale, sesizate ca abateri 
disciplinare, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
655/09.09.2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin 
detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Sibiu de către domnul Marin Horațiu – Lucian 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, Hotărâre de Guvern, publicată în Monitorul Oficial 
al României Partea I, nr. 197/11.03.2020, 

Ținând cont de prevederile dispoziției nr. 185/7.08.2019, emisă de 
președintele Consiliului Județean Sibiu privind numirea domnului Răceu 

Ioan – Radu în funcția publică de conducere de secretar general al 
județului Sibiu, 

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 469/2019 
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Roman Ioan 

Eugen,  

În conformitate cu  prevederile art. 6 alin. (2-3) și art. 15 alin. (1) 
lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de 
organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
O R D I N  : 



 
Art. I. - Se modifică anexa la  Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 

45/2019 pentru constituirea la nivelul Judeţului Sibiu, a Comisiei de 
disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 

sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ – 
teritoriale, sesizate ca abateri disciplinare și se înlocuiește cu anexa la 
prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art. II. – Își încetează aplicabilitatea dispozițiile contrare prezentului 
ordin. 

Art. III. - Ordinul se va comunica prin grija secretarului titular al 
comisiei,  membrilor titulari ai comisiei şi supleanţilor acestora, precum şi 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

 
 

 
 
 

 
 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, 22.05.2020 
Nr. 232 

 

 



 

Anexa                                                           
 la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 232/2020 

 
Comisia de disciplină 

pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor 
privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ - teritoriale, 

sesizate ca abateri disciplinare 
 

Membri titulari :  

 
P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

1.- Muntean Sanda - Ligia  - Subprefect al Judeţului Sibiu 
 

-membru titular,  
preşedintele comisiei 
 
- membru titular 
 
- membru titular 

2.- Răceu Ioan Radu - Secretarul general al Judeţului 
Sibiu 

3.- Morar Felix Ioan - Secretarul general al orașului 
Miercurea Sibiului 

 
 

                                                                 Membri supleanţi : 
 

1.- Nistor Dorin - Secretarul general al Municipiului Sibiu -  președinte supleant 
 
- membru supleant 
 
 
- membru supleant 

2.- Moldovan - Fulea Ana 
- Maria 

- Director executiv, reprezentant al       
Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Sibiu 

3.- Nistor Iuliana - Elena - Secretarul general al  Comunei 
Poplaca 

     
                                                              Secretar titular comisie : 
 Moisă Ioana Maria   - consilier juridic, Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu   
 
                                                              Secretar supleant comisie : 
 Mocan Diana - Mariana - consilier , Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu 

 
 
 
 
 

  


