
                                                                                                              Ex_____ 
 R O M Â N I A 

                                         
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TELEORMAN 
 
 

     O R D I N 

privind: constituirea comisiei de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni 
de protocol în exercitarea mandatului sau  a funcției la 
nivelul Instituției Prefectului –județul Teleorman 

   
 

Având în vedere:  
 prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 

bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției; 

 prevederile H.G.R. nr 1126/2004 privind aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare 
la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției; 

 referatul nr.     din    mai 2015 privind necesitatea aprobării constituirii 
comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 
cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau  a 
funcției la nivelul Instituţiei Prefectului-judeţul Teleorman 
În temeiul prevederilor art. 19, alin (1), lit “a” si lit. “f” alin. (1), art. 

26 și ale art.27 alin (1)  din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului republicată cu modificările și completările ulterioare, Dan Carmen 
Daniela - Prefectul Judeţului Teleorman, numită prin HGR nr. 174/2014 emite 
următorul 

 

O R D I N 
 

Art.1      Se constituie comisia de evaluare și inventariere a 
bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau  a funcției la nivelul Instituţiei Prefectului-judeţul 
Teleorman, în următoarea componenţă: 

 
• Iancu Gigi Dorinel         -  Președinte comisie - șef serviciu; 



•      Dică Anghelina                     - membru -șef serviciu  
•      Neacşu Elena Daniela           - membru - consilier superior  

Art.2  Comisia de evaluare și inventariere prevăzută la art. 1 al 
prezentului ordin exercită atribuţiile care decurg din legislaţia aplicabilă în 
materie, respectiv prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri 
referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de 
protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și prevederile H.G.R. nr 
1126/2004 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii 
nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a 
funcției 

  Art.3  Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi Secretariat va 
comunica prezentul ordin tuturor celor interesaţi. 
 
 
 
 
 

                                                    P R E F E C T, 
                                            Jr. Dan  Carmen Daniela 
 
 

                  Contrasemnează: 
                                                             Subprefect,           

                                                                        Ceciu Alexandru Răzvan 
                           
 

                                                                                           Avizat pentru 
legalitate:   

                                                                                            Şef Serviciu, 
                                                                     jr. Iancu Gigi Dorinel 

 
 
 
 
 

 

Alexandria, 
 
Nr. 250  din     15. 05 . 2015       
 
 
Ex 4: 
Ex 1- CIRPS, Ex 2-Iancu Gigi, Ex 3 Dică Anghelina, Ex 4 Neacșu Dana                                        
 


