
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 

 

O R D I N 

de modificare al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind 

constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Sibiu 

 

Prefectul Județului Sibiu, 

In baza referatului nr. 13426/10.10.2019 al Serviciului Financiar, Resurse 

Umane și Administrativ prin care se propune emiterea unui ordin de modificare al 

Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 81/2019 privind constituirea Comitetului de 

securitate și sănătate în muncă; 

Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 319/2006 – Legea securității 

și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 

Ministrului Afacerilor Interne nr. 32/12.03.2014, privind organizarea, coordonarea și 

controlul activităților de inspecția muncii, de prevenire a riscurilor profesionale și de 

protecție a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 603/21.08.2019 privind 

încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei 

publice de prefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Adela – Maria şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 604/21.08.2019 privind exercitarea cu caracter temporar, prin 

detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către 

doamna Minea Maria, Hotărâri  ale Guvernului, publicate în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 692/21.08.2019, 

Luând în considerare  prevederile art. 57- 63 și art. 65 – 67 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;  

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,            

emite următorul 

O R D I N: 

Art. I. – Se modifică art. 1 (1) al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 

81/2019 privind constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul 

Instituției Prefectului – Județul Sibiu și va avea următorul cuprins : 

“Art. 1 (1) - Se constituie Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul 

Instituției Prefectului – Județul Sibiu, având următoarea componență: 

 ➢ Maria Minea ➢ prefect ➢ președinte 

 ➢ Rita Chiș ➢ consilier ➢ membru 

 ➢ Marinela Ecea ➢ medic ➢ membru 

 ➢ Daniel Cismaru ➢ inspector ➢ membru 

 ➢ Andreea Bordean ➢ inspector ➢ membru” 



Art. II. – Celelalte dispoziții ale Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 

81/2019 își păstrează aplicabilitatea. 

Art. III. Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Financiar, Resurse 

Umane, Administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Maria Minea 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, 18.10.2019 

Nr. 452 
 

 


