
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL PRAHOVA 

 

 

O R D I N 

privind constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de 

acces la informațiile de interes public din cadrul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Prahova 

 

 

  Având în vedere: 

  - prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

  - prevederile H.G. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

  - referatul privind necesitatea emiterii ordinului, întocmit de persoana 

desemnată pentru implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001, înregistrat sub 

nr. 9864/2021, prin care se propune emiterea prezentului ordin; 

  - avizul de legalitate înregistrat sub nr. 9865/2021, întocmit de Serviciul 

Aplicarea Actelor Reparatorii, Controlul Legalității Actelor, Contencios Administrativ, 

Apostilare și relații Publice, prin care se avizează pentru legalitate şi se propune 

emiterea prezentului ordin. 

  In temeiul art. 275 (1) și (11) din O.U.G. nr, 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum şi a H.G. nr. 198/2021, 

 

  Prefectul judeţului Prahova emite următorul ordin: 

 

  Art. 1 Se constituie Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de 

acces la informațiile de interes public la nivelul Instituției Prefectului județului 

Prahova în următoarea componență: 

- Nicolae-Mădălin Enache Șef Serviciu  Președinte 

- Ana Ariciu    consilier juridic Membru titular 

- Daniel Ionuț Pavel  consilier juridic Membru titular 

- Maria Paula Dinu   consilier juridic Membru supleant 

- Mirela Costache    consilier juridic Membru supleant 

 



  Art. 2 Atribuțiile Comisiei de de analiză privind încălcarea dreptului de 

acces la informațiile de interes public sunt:  

 primește și analizează reclamațiile persoanelor;  

 efectuează cercetarea administrativă;  

 stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la 

informațiile de interes public este întemeiată sau nu;  

 în cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni 

disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de 

interes public solicitate. În cazul funcționarilor publici culpabili comisia de 

analiză va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de 

disciplină a autorității sau instituției publice, care va propune aplicarea unei 

sancțiuni corespunzatoare, potrivit legii;  

 redactează și trimite răspunsul solicitantului.  

Art. 3 Prezentul ordin modifică și completează Ordinul Prefectului nr. 

39/29.01.2020.  

  Art. 4 Prezentul ordin va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin grija 

Compartimentului Administrativ, Secretariat și Informatică. 

 

P R E F E C T  

 

Cristian IONESCU 

 

 

 

 

 

            CONTRASEMNEAZĂ, 

        p. SECRETAR GENERAL, 

                    Șef Serviciu 

        Nicolae-Mădălin Enache 
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