
R O M Â N I A                                        Ex. 2 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUŢIA PREFECTULUI 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
 
 

O R D I N 
 

privind  modificarea Ordinului Prefectului nr. 85/30.01.2014 privind constituirea la nivelul 
jude ului Caraş-Severin a Comisiei de Disciplin  pentru analizarea şi propunerea modului de 

solu ionare a sesiz rii privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale 
sesizate ca abateri disciplinare, cu modific rile ulterioare  

 
 

Având în vedere prevederile art.6 din H.G.nr.1344/2007, privind normele de organizare 
i func ionare a comisiilor de disciplin , cu modific rile i complet rile ulterioare; 

V zând Ordinul Prefectului nr.17/18.01.2017 privind reînnoirea mandatului Comisiei de 
Disciplin  pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesiz rii privitoare la 
faptele secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, 
constituit  la nivelul jude ului Caraş-Severin prin Ordinul Prefectului nr.85/30.01.2014, 
modificat prin Ordinul Prefectului nr.151/27.03.2014, prin Ordinul Prefectului 
nr.285/05.09.2014 i prin Ordinul Prefectului nr.72/31.03.2015; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 35/08.02.2018  privind încetarea exercit rii, cu 
caracter temporar, prin detaşare în condi iile legii a func iei de subprefect al jude ului      
Cara -Severin de c tre domnul Purec Petric -Ionu -Sebastian;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 36/08.02.2018  privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detaşare în condi iile legii a func iei de subprefect al jude ului Cara -Severin de 
c tre domnul Hogea C t lin-Ionu ;  

Având în vedere referatul nr.6/2990/19.02.2018 al Serviciul Afaceri Europene, Rela ii 
Publice i Comunicare; 

În temeiul prevederilor art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi 
institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

 
Prefectul Jude ului Caraş-Severin emite prezentul 

 
O R D I N : 

 
Art. 1 Se modific  Art. 1 alin. (1) din Ordinul Prefectului nr. 85/30.01.2014, cu 

modific rile ulterioare, dup  cum urmeaz : 
”Art. 1 (1)  Se constituie, la nivelul jude ului Caraş-Severin, Comisia de Disciplin  

pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a sesiz rii privitoare la faptele 
secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, în urm toarea 
componen : 

 
Domnul Hogea C t lin-Ionu  –preşedinte titular – Subprefectul Jude ului Caraş-Severin 
Domnul Ciobanu Lauren iu-Darian – membru titular – Secretarul Jude ului Caraş-

Severin 
Domnul Marin Pavel – membru titular – Secretarul Comunei B nia” 
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Art.2  Celelalte prevederi ale Ordinul Prefectului nr. 85/30.01.2014, cu modific ri, 
r mân în vigoare. 

Art. 3 Prezentul ordin se transmite prin grija Serviciului Afaceri Europene, Rela ii 
Publice i Comunicare din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Cara -Severin, i 
Secretariatului Comisiei de Disciplin  pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare 
a sesiz rii privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri 
disciplinare, Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, a Aplic rii Actelor Normative i 
Contenciosul Administrativ, persoanelor nominalizate în ordin, precum şi secretarilor unit ilor 
administrativ-teritoriale din jude ul Caraş-Severin. 
 

 PREFECT, 
 

 
           Matei LUPU          
 

                       SUBPREFECT, 
 

                 Cătălin-Ionuț HOGEA 
 
 

           SERVICIUL VERIFICAREA LEGALIT II  
                                                                    ACTELOR, A APLIC RII ACTELOR NORMATIVE  

   ŞI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 
        ŞEF SERVICIU, 

 
                                       Liliana TURCOANE 

 
 

    SERVICIUL AFACERI EUROPENE,   
  RELA II PUBLICE I COMUNICARE 

                                                                                                ŞEF SERVICIU, 
                                          
                                                                                            Florența-Maria ALBU  
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