
ROMÂNIA 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TIMIŞ 
 
 
 

ORDIN 
Privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr.9/1998 şi ale Legii nr.290/2003 
 
 
            Prefectul Judeţului Timiş; 

 Având în vedere: 
- Hotărârea Guvernului nr.594/23.08.2017 privind aplicarea mobilității pentru domnul 

Băcală Mircea din funcția publică de prefect al județului Timiș în funcția publică de inspector 
guvernamental; 

- Hotărârea Guvernului nr.595/23.08.2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii; a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna 
Andreaș Eva-Georgeta; 

Ținând cont de Referatul nr.11.013/S3/30.08.2017 al Serviciului controlul legalității actelor,    
aplicării legilor cu caracter reparatoriu și contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului 
– Județul Timiș; 
            În temeiul art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, emite 
prezentul 
 
 

            ORDIN 
 
 

 Art.1 Comisia Judeţeană Timiş pentru aplicarea prevederilor Legii nr.9/1998 şi ale Legii 
nr.290/2003 se modifică şi va avea următoarea componenţă: 
 

1. EVA-GEORGETA ANDREAȘ                     - prefect al judeţului Timiş - preşedinte; 
 

  
  2. MIRCEA CĂLIN FLORIN           - șef administrație, Direcţia generală regională a                 

 Finanţelor Publice Timişoara – membru; 
 
  3. DORU ION PETANEC                            - director executiv, Direcţia pentru  

 agricultură şi dezvoltare rurală Timiş- membru;                     
 

  4. POPESCU VERGINA                      - inspector șef județean, Inspectoratul  
                                                                  de stat în Construcţii Timiş- membru; 
   
  5. RAUL IONUŢ RUS                        - șef serviciu, Serviciul Judeţean Timiş al  
                                                                         Arhivelor Naţionale – membru; 

 
  6. SILVIA SICĂ                                 -  notar public- membru; 
   
 
  7. MARIA-LUCIA ISPAS                     - consilier juridic, Instituţia prefectului – judeţul  
                                                                    Timiş-membru; 
 



  8. CODRUȚA ANCA BOTEZ       - şef serviciu – Serviciul controlul legalității actelor,    
aplicării  legilor cu  caracter reparatoriu și contencios 
administrativ, Instituţia prefectului–judeţul                                     
Timiş-membru;  

 
Art.2 Comisia tehnică de evaluare a despăgubirilor și Secretariatul tehnic își păstrează 

componența stabilită prin Ordinul prefectului nr.668/07.12.2015. 
Art.3 Cu aceeaşi dată se modifică Ordinul nr.88/26.01.2017; 
Art.4 Prezentul Ordin se comunică: 

- Serviciului financiar contabil, resurse umane şi administrativ al Instituţiei 
Prefectului-judeţul Timiş; 

- Secretariatului Tehnic al Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii nr.9/1998 
şi Legii nr.290/2003; 

- Celor în cauză. 
 
 
 
 
                                                             PREFECT                                                                            
                                              EVA-GEORGETA ANDREAȘ                                                                   

                                  
 
 
                                      Vizat juridic 
              ŞEF SERVICIU 
                                                                                                CODRUŢA ANCA BOTEZ                             
 

 
Timişoara, 

           Ordin nr. 652/05.09.2017 
 


