
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

 

 
 

O R D I N 

pentru constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea aspectelor 
semnalate în petiția  

cu nr. 46/19.02.2021 
 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
        În baza raportului nr. 4196/02.03.2021 al Corpului de Control, prin care se propune 
emiterea unui ordin privind constituirea comisiei de control având ca obiectiv verificarea 
aspectelor semnalate în petiția cu nr. 46/19.02.2021, 

Având în vedere necesitatea verificării aspectelor sesizate în Petiția nr. 46/19.02.2021, 

înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Sibiu cu nr. 3489/18.02.2021, formulată de 
Mohanu Marian, 
        Luând în considerare prevederile art. 17 din Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 
33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a 
cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, în baza Planului de verificare a aspectelor sesizate 
în petiția nr. 46/19.02.2021, 

În temeiul prevederilor art. 11 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2016 

privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările 
și 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 de control având ca obiectiv verificarea aspectelor 
semnalate în petiția cu nr. 46/19.02.2021, în următoarea componenţă : 

 

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

2. Pavel Daniela Paraschiva - Manager public superior  - Corp Control - Instituţia 
Prefectului – Judeţul Sibiu; 

Art. 2.-  Comisia de control se va deplasa la Primăria orașului Tălmaciu în data de 9 
martie 2021, ora 9.00, 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 și 
petentului.  
 Art. 3.- Comunicarea prezentului ordin revine Corpului de Control al Prefectului. 

 
 
 
 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  SUBPREFECT, 

 Sanda – Ligia Muntean 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 5.03.2021   
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