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                         ORDINUL nr.______________________ 
 

din__________2022 
privind 

 modificarea componenței Comisiei de disciplină din cadrul 
 Instituției Prefectului -Județul Brașov 

 
Prefectul Judeţului Braşov, 

         Analizând referatul Serviciului Economic - Compartimentul resurse umane și salarizare 
nr. 2283/10.02.2022 prin care se propune emiterea ordinului  privind  modificarea componenței 
Comisiei de disciplină din cadrul Instituției Prefectului -Județul Brașov, constituită prin Ordinul 
Prefectului  nr. 603/09.07.2021, 
 Având în vedere : 

 Art.14 și 15 din Anexa 7 din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare    

 Ordinul Prefectului nr. 85/25.01.2022 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei 
Greavu Daniela Ștefania, având funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior la Compartimentul verificarea legalității și contencios administrativ; 

 Ordinul Prefectului nr. 995/11.11.2021 privind transferul în interesul serviciului al 
doamnei Pincoschi Ibolya Eniko; 

 Înștiințarea doamnei Greavu Daniela Ștefania nr. 2112/08.02.2021 cu privire la încetarea 
mandatului de membru în Comisia de disciplină înainte de termen; 

 Raportul Comisiei de disciplină nr. 2209/09.02.2022, 
 În temeiul art. 275 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, emite următorul: 
 
                                                    ORDIN : 
Art.1–  Se modifică Comisia de disciplină din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brașov 

și va avea următoarea componență:  
Membrii titulari:  

Membrul nr.1: Dumbravă Elena (desemnat de către conducătorul instituției) 
Membrul nr.2: Bozocea Nadia Cristina (desemnat de către conducătorul instituției) 
Membrul nr.3: Drăghici Ana Maria  ( desemnat de către funcționarii publici din cadrul 
instituției) 
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Membrii supleanți: 
Membrul nr.1: Damian Dorin Marius - supleantul doamnei Dumbravă Elena (desemnat 
de către conducătorul instituției) 
Membrul nr.2: Morgovan Liana Monica - supleantul doamnei Bozocea Nadia Cristina 
(desemnat de către conducătorul instituției) 

   Membrul nr.3: Enescu Adrian Horia- supleantul doamnei Drăghici Ana Maria  
(desemnat de către funcționarii publici din cadrul instituției) 

 
Art.2 – Se numește ca secretar supleant al  Comisiei de disciplină din cadrul Instituției 

Prefectului -Județul Brașov doamna Damian Mihaela, în locul doamnei Pincoschi Ibolya Eniko. 
Art.3 – Ordinul Prefectului  nr. 603/09.07.2021 se modifică și se completează 

corespunzător. 
Art.4 – Celelalte prevederi ale Ordinului Prefectului  nr. 603/09.07.2021 rămân 

neschimbate. 
Art.5 – Serviciul Economic - Compartimentul resurse umane și salarizare va urmări 

aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  
 

                                       P R E F E C T 
 
 
                        Mihai-Cătălin VĂSII 
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