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ORDIN 

privind modificarea componenţei nominale a Comisiei județene  
de atribuire  de denumiri  

                           
 Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului nr. 9957/02.06.2021 al Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
modificarea componenţei nominale a Comisiei județene de atribuire  de denumiri, comisie 
constituită prin Ordinul Prefectului judeţului Sibiu nr. 679/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 268/03.03.2021 privind numirea 
în funcția de subprefect al judeţului Sibiu a doamnei Muntean Sanda Ligia, 

Conform prevederilor art. 3 alin. (1 - 3) ale Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002, privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, aprobat prin Ordinul nr. 564/2008 al ministrului administraţiei şi 
internelor, cu modificările și completările ulterioare, 

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.- Se modifică componenţa nominală a Comisiei județene de atribuire de 

denumiri, după cum urmează :  
1. Muntean Sanda Ligia - subprefect al judeţului Sibiu; 

 
2. Bucur Corneliu - pensionar, profesor universitar dr ;  

 
3. Nemeş - Vintilă Onuc - pensionar, profesor dr ; 

 
4. Tatu Alexiu - şef serviciu, Serviciul Judeţean Sibiu al Arhivelor Naţionale;  

 
5. Cîrstea Viorel - pensionar, arhitect. 

Art.2. – Secretariatul Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Sibiu este asigurat 
de către doamna Mocan Diana, consilier superior în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu. 

Art.3.-  Îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile contrare prezentului ordin. 
Art.4.- Comunicarea ordinului revine Secretariatului Comisiei de atribuire de denumiri 

a judeţului Sibiu. 

 
P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 
Contrasemnează, 
p. Secretar General 

Șef Serviciu Juridic 

Moldovan Fulea Ana - Maria 
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