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ORDIN NR. 132 

 

 privind constituirea Comisiei de disciplină pentru analizarea și propunerea modului 

de soluționare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor generali ai unităților 

administrativ-teritoriale, din județul Tulcea, sesizate ca abateri disciplinare 

 
 

Alexandru Dan Munteanu - Prefect al Județului Tulcea numit prin Hotărârea Guvernului 

nr. 121/27.01.2022;  

 Având în vedere dispozițiile art. 494, alin. 5 și alin. 6 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și cele ale art. 4, alin. 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină; 

Ținând cont de referatul de aprobare al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, 

aprobat de Prefectul județului Tulcea și înregistrat sub nr. 1/4/4.04.2022 prin care se propune 

constituirea comisiei de disciplină; 

 În temeiul dispozițiilor art. 275 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu  modificările și completările ulterioare, emit următorul  

  
 

O R D I N 
 

Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Comisia de disciplină 

pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a sesizărilor privitoare la faptele 

secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale, din județul Tulcea, sesizate ca 

abateri disciplinare, denumită în continuare Comisie județeană de disciplină a secretarilor 

generali, ai unităților administrativ teritoriale, va avea următoarea componență: 

 
 

PREȘEDINTE:  MARIUS CRISTI MIHAI – secretar general al județului Tulcea; 

 

MEMBRI TITULARI:  ASLÂ-AIȘE MIERLA - secretar general al Instituției                

Prefectului Județului Tulcea; 

                                              DANIELA CORINA OPRIȘAN- secretar general al comunei 

Crișan, desemnat de majoritatea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, din judeţul Tulcea 

 
 

SECRETAR:  SIMONA PUFLENE - consilier juridic superior în cadrul Instituţiei Prefectului 

- Judeţului Tulcea. 

 

 

 Art.2. Comisia judeţeană de disciplină prevăzută la articolul precedent va avea următorii 

membrii supleanţi: 

 

PRESEDINTE SUPLEANT:  LEVENTH IUSUF -  secretar general al municipiului 

Tulcea 

 

MEMBRI SUPLEANȚI:   NADINA VERONICA IVANOV – consilier juridic principal 

din cadrul Institutiei Prefectului județului Tulcea; 

                                              CĂTĂLIN CHISLIȚCHI - secretar general al comunei 

Ceatalchioi, desemnat de majoritatea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, din judeţul 

Tulcea 

 

SECRETAR SUPLEANT: ANDRADA IONELE NEGOTEI - consilier juridic asistent 

în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea 
 



Membrii supleanţi îşi desfăşoară activitatea, în absenţa membrului titular corespunzător 

din comisia de disciplină, în cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător şi în 

cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  

 Art.3. Mandatul membrilor titulari şi al membrilor supleanţi este de 3 ani calculaţi de la 

data numirii, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, în condițiile legii. 

 Art.4. Comisia judeţeană de disciplină îşi desfăşoară activitatea la sediul Instituţiei 

Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 Art. 5. Secretarul titular al comisiei şi secretarul supleant nu sunt membri ai acestei 

comisii, fiind numiţi de la data prezentului ordin pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii 

mandatului.  

 Art.6. Comisia judeţeană de disciplină îşi desfăşoară activitatea şi îşi exercită atribuţiile, în 

conformitate cu prevederile art. 494 si Anexa 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

 Art.7. Începând cu data emiterii prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 

292/23.07.2019, modificat prin Ordinul Prefectului nr. 81/11.02.2020 îşi încetează aplicabilitatea.  

Art. 8. Secretarul General al Instituției Prefectului Județului Tulcea va înregistra prezentul 

ordin şi îl va comunica, prin Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, în copie certificată 

tuturor persoanelor nominalizate în conţinutul acestuia, şi va solicita publicarea acestuia în 

Monitorul Oficial al judeţului Tulcea. 
 

 

 

Emis astăzi  14 aprilie 2022 

 

 

 

   P R E F E C T, 
 

                    ALEXANDRU DAN MUNTEANU 
 

 

                             

                                                                                                                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ, 

 

                                                                                                               SECRETAR GENERAL     

                                                                                                               ASLÂ-AIȘE MIERLA                                           

 

 

 

 

 

            Șef serviciu juridic,  

CRISTIAN-GABRIEL ORDEAN 

 


