
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

 
 
 

ORDIN 
privind constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici din  

cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu 
 

 Prefectul Judeţului Sibiu,  

         În baza referatului nr. 1302/20.01.2021 al Serviciului Financiar, Resurse Umane și 
Administrativ, prin care se propune emiterea unui ordin de constituire a Comisiei de disciplină 
pentru funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu, 
        Potrivit prevederilor art. 3 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind 
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

Având în vedere că a încetat mandatul comisiei de disciplină desemnate prin Ordinul 
Prefectului Județului Sibiu nr. 595/2017, 

Ținând cont de desemnările făcute de conducătorul instituției, precum și de organizația 

sindicală care funcționează la nivelul Instituției Prefectului - Județul Sibiu, conform prevederilor 
legale, 

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

O R D I N : 
  
              Art. 1.- (1) Începând cu data prezentului ordin se constituie Comisia de disciplină 
din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu, având componenţa prevăzută în anexa care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 
         (2) - Membri titulari şi membri supleanţi ai comisiei de disciplină, precum şi secretarul 
titular şi secretarul supleant sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii 
mandatului. 
         (3) - Preşedintele comisiei se alege conform art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

       Art. 2.- Îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile contrare prezentului ordin. 

        Art. 3.- Ordinul poate fi contestat la sediul autorităţii emitente, în termen de 30 de zile 
de la comunicare, iar împotriva măsurilor dispuse, persoana nemulţumită se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, respectiv Tribunalul Sibiu, în termen de 6 
luni de la data comunicării actului administrativ. 

        Art. - Comunicarea ordinului revine Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații 

Publice.                                        
 

 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Sanda Ligia Muntean 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 22.01.2021    

Nr. 30 

 



 

Anexă 
la Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu nr. 30/2021 

 

 

Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici  

din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu 

 

Membri titulari: 
 

1. Moldovan - Fulea Ana - Maria   - director executiv 

2. Luca Maria - Felicia                  - consilier superior 

3. Oltean Anca - Mirela    - consilier juridic superior 

 

Membri supleanţi: 
 

1. Belei Raluca - Brîndușa    - consilier juridic superior 

2. Madina Laura      - consilier superior 

3. Rus Ioan       - consilier superior 

 

Secretar titular comisie :   Anghel Mihaela - Nicoleta            

   

Secretar supleant comisie:  Tomuţă Monica - Diana    

 

 

 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

Sanda Ligia Muntean 

 

 

 

 

 




