
ROMÂNIA  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 

 

                              
       

                                   O  R  D I  N U L   Nr .  193 
privind reorganizarea Comisiei Județene privind Incluziunea Socială 

 

 
Alexandru Dan Munteanu – Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului 

nr.121/27.01.2022; 
Având în vedere dispozițiile art.11 și art.12 din Hotărârea de Guvern nr.1217/2006 privind 

constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Luând în considerare Referatul nr.7197/02.06.2022, întocmit de Serviciul Conducere Instituții 

Deconcentrate și Afaceri Europene din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea; 

În temeiul art.275, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emit următorul  

     

                                O R D I N: 

 

Art.1. Începând cu data prezentului ordin, se reorganizează Comisia Județeană privind Incluziunea 

Socială, constituită în cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea, conform Anexei, parte integrantă a 

prezentului ordin.        

 

 Art.2. Principalele atribuții și responsabilități ale Comisiei Județene privind Incluziunea Socială sunt 

stabilite în conformitate cu art.11 din Hotărârea de Guvern nr.1217/2006 privind constituirea 

mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 Art.3. La reuniunile Comisiei Județene privind Incluziunea Socială pot fi invitați să participe 

reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai patronatelor, precum și personalități recunoscute în domeniu. 

 

 Art.4. Comisia are responsabilitatea evaluării periodice a gradului de implementare a măsurilor 

locale din domeniul incluziunii sociale. 

 

 Art.5. Secretariatul Comisiei Județene privind Incluziunea Socială se asigură de 

compartimentul de incluziune socială din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea, 

respectiv de doamna Ciotic Claudia – consilier superior. 

 

 Art.6. Începând cu data intrării în vigoare prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr.85/11.02.2020 

își încetează aplicabilitatea. 

 

 

 



  

 Art .7 .  Secretarul General al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul 
Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va asigura înregistrarea şi comunicarea prezentului 
ordin, în conformitate cu dispoziţiile legii, tuturor persoanelor nominalizate în conţinutul său, în 
vederea luării la cunoştinţă şi punerii în aplicare. 
 

 

Emis astăzi, 07.06.2022 
 
 
 
 
 

  P  R  E  F  E  C  T  ,  

                                 A lexandru Dan MUNTEANU                          

 

 

 

                                                                                                                     

Contrasemnează ,  

SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                

Aslâ -Aișe MIERLĂ                                               

         

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Serviciul  Juridic și Contencios Administrativ 
                      Avizat pentru legalitate 
                             Șef serviciu, 
                   Cristian Gabriel Ordean         

 

 

 

      

 


