
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL SIBIU 

 
ORDIN 

privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică jude eană, cu 
atribu ii în coordonarea activită ilor de organizare a referendumului național pentru 

revizuirea Constituției şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin  autorită ilor 
administra iei publice locale  şi serviciilor publice deconcentrate  ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe  de specialitate ale administra iei publice centrale, prevăzute  în legisla ia 
în vigoare, pentru desfășurarea referendumului din  

datele de 6 și 7 octombrie 2018 
 

Prefectul Jude ului Sibiu,  
În baza referatului Direcției Verificarea Legalităţii, Contencios i Relații Publice 

înregistrat sub nr. 13039/21.09.2018, prin care se propune emiterea unui ordin privind 
constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană, cu atribuţii în 
coordonarea activităţilor de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției şi 
urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin  autorităţilor administraţiei publice locale  şi serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe  de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, prevăzute în legislaţia în vigoare, pentru desfă urarea referendumului din datele 
de 6 i 7 octombrie 2018, 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 
privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului i a cheltuielilor necesare pentru 
buna organizare şi desfăşurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 i 7 
octombrie 2018, 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului,  republicată,  cu  modificările şi completările ulterioare,              
          emite următorul,  

O R D I N  : 
 

Art. 1. - Se constituie Grupul Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană, cu 
atribuţii în coordonarea activităţilor de organizare a referendumului național pentru revizuirea 
Constituției şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin  autorităţilor administraţiei publice locale  
şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, prevăzute  în legislaţia în vigoare, pentru desfă urarea 
referendumului din datele de 6 i 7 octombrie 2018. 

Art. 2. - Se stabileşte componenţa nominală a Grupului tehnic de lucru, conform anexei 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 Art. 3. - Secretariatul Grupului Tehnic de lucru va fi asigurat de către doamna Baltador 
Cri an Tudora, consilier juridic în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu. 
 Art. 4. – Direcția Verificarea Legalităţii, Contencios i Relații Publice va asigura 
difuzarea acestui ordin. 
 
 
 

P R E F E C T, 
Adela – Maria Muntean 

 
 
 
 
 
 

                
Sibiu, 21.09.2018 
Nr. 451 

       



Anexă  
la Ordinul Prefectului Jude ului Sibiu nr. 451/2018 

 
                                             Componen a nominală 

a Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică jude eană, cu atribu ii în 
coordonarea activită ilor de organizare a referendumului național pentru revizuirea 
Constituției şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin  autorită ilor administra iei 

publice locale  şi serviciilor publice deconcentrate  ale ministerelor şi ale celorlalte organe  
de specialitate ale administra iei publice centrale, prevăzute  în legisla ia în vigoare, pentru 

desfășurarea referendumului din datele de 6 și 7 octombrie 2018 : 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia publică 

1.  Marin Horațiu Lucian Subprefect al judeţului Sibiu - Preşedinte 
2.  Greavu Simona Anca Consilier superior, Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu 

– membru 
3.  Dobre Radu Consilier superior, Administrația Județeană a Finanţelor 

Publice Sibiu - membru 
4.  Gândilă Valer-Ioan Comisar ef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu - 

membru 
5.  David Tiberiu-Ioan Subcomisar de  poliție, Biroul Judeţean de Administrare 

a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Sibiu - 
membru 

6.  Dirinea Dumitru Mihaela 
Monica 

Consilier juridic, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Sibiu - membru 

7.  Văcăroiu Florin ef centru operațional, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă « Căpitan Dumitru Croitoru » al Judeţului Sibiu 

8.  Gândilă Dan Marius Colonel, Inspectoratul de Jandarmi  Județean ,,General 
de brigadă Mihail RASTY” Sibiu - membru 

9.  Popescu-Părpăuți Cosmin-
Nicolae 

Colonel, Direcția Judeţeană de Telecomunicaţii Speciale 
Sibiu - membru 

10.  Bârză Gheorghe Inspector ef adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu 
- membru 

11.  Chetroni Florin Consilier juridic, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Sibiu- membru 

12.  Orza Iuliana Marcela Expert parlamentar, Autoritatea Electorală Permanentă - 
membru 

13.  Dragosin Mircea  Inginer, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice  
Transilvania Sud S.A. Sucursala Sibiu - membru 

14.  Roman Eugen Ioan Director executiv, Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu – 
membru  

15.  Barbu Dănu  Şef Serviciu, Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu – 
membru  

16.  Trifan Anica Sorița Şef Serviciu, Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu – 
membru  

 
P R E F E C T, 

Adela – Maria Muntean 
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