
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 
ORDIN 

privind constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor 
 la nivelul județului Sibiu 

 

 Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare 

Economică, înregistrat sub nr. 14279/28.10.2019, prin care se propune emiterea unui ordin privind 
constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu, 

Având în vedere adresa Comisariatului Județean pentru protecția consumatorilor Sibiu cu nr. 
1419/25.10.2019, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu cu nr. 14293/28.10.2019, prin care 
solicită constituirea Consiliului Consultativ pentru protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu, 

În conformitate cu prevederile pct. II din Anexa 1 și ale Anexei 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
251/1994 privind stabilirea componentei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de 
producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, cu modificările și completările ulterioare,ale Legii nr. 
182/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, 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. 1. – (1) Începând cu data prezentului ordin, se constituie Consiliul Consultativ pentru 
protecția consumatorilor la nivelul județului Sibiu, în următoarea componență :  

 
1. Maria Minea       - Președinte Prefectul Județului Sibiu 
2. Amalia Cindrea - Vicepreședinte Comisar șef adj. – Comisariatul Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Sibiu                                          
3. Vasile Bogdan    -Membru Șef serviciu – Serviciul Județean de Metrologie 

Legală Sibiu 
4. Tiberiu Ivancea    -Membru Inspector șef – Inspectoratul de Poliție Județean 

Sibiu 
5. Gabriel Budescu -Membru Director executiv – Direcția de Sănătate Publică 

Sibiu 
6. Șerban Țichindelean -Membru Director executiv – Direcția Sanitară Veterinară 

și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 
7. Livia Mitea     -Membru Director executiv interimar – Agenția pentru 

Protecția Mediului Sibiu 

8. Ovidiu Stoian -Membru Șef Birou Vamal – Direcția Regională Vamală 
Sibiu 

9. Remus Furtună -Membru Inspector șef – Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu 

10. Nicolae Liviu  Neamțiu -Membru Director executiv interimar – Direcția pentru 
Agricultură Județeană Sibiu 

11. Pană Ioan -Membru Inspector Șef – Inspectoratul Județean în 
Construcții Sibiu 

12. Bogdan Barbu -Membru Șef reprezentanță – Registrul Auto Român – 
Reprezentanța Sibiu 

 
 (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Consultativ Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 

Sibiu este asigurat prin grija Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu.  



Art. 2.- Organizarea și funcționarea Consiliului Consultativ Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Sibiu se face conform Regulamentului de organizare și funcționare, cuprins în Anexa 
la ordin, ce se constituie parte integrantă din acesta. 

Art.3.- Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P R E F E C T, 
Maria Minea 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, în 28.10.2019 
Nr. 461 
 
 
 

 



                  
 

Anexa la Ordinul Prefectului judeţului Sibiu nr. 461/2019 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pentru Protecţia 

Consumatorilor al judeţului Sibiu 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor al judeţului Sibiu se constituie şi îşi 

desfăşoară activitatea în baza prevederilor Hotărârii nr. 251/1994 privind stabilirea 
componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ 

pentru protecţia consumatorilor şi a OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor republicată; 
2. Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor asigură cadrul informaţional şi 

organizatoric necesar stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor, corelării 
acţiunilor autorităţilor administraţiei publice cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale cu 
atribuţii în acest domeniu. 

II. COMPONENŢA CONSILIULUI CONSULTATIV PENTRU PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR AL JUDEŢULUI SIBIU 

Preşedinte: prefectul judeţului Sibiu ; 
Vicepreşedinte: - comisarul şef adjunct  pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu; 

Membri: 
- director adjunct-Direcţia Regională de Metrologie Legală Sibiu; 
- Şef birou vamal-Birou Vamal de Interior Sibiu; 
- Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sibiu; 
- Director  executiv- Direcţia de Sănătate Publică  a Judeţului Sibiu; 
- Director executiv-  Direcţia Sanitară-Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu; 
- Director executiv- Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Sibiu; 
- Inspector şef-  Inspectoratul Judeţean în Construcţii Sibiu; 
- Şef reprezentanţă- Registrul Auto Român, Reprezentanţa Sibiu; 

- Director executiv – Direcția pentru Agricultură județeană Sibiu; 
- Inspector șef – Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu; 

 
- Secretar:  reprezentant al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu 

 
III.     ATRIBUŢIILE CONSILIILOR CONSULTATIVE PENTRU PROTECŢIA   

CONSUMATORILOR  
         Consiliile consultative pentru protecţia consumatorilor, la fiecare nivel de organizare, au 
următoarele atribuţii:  

    A. În direcţia stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor:  
    a) analizează modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor şi propun:  
    - autorităţilor administraţiei publice reprezentate la nivelul respectiv de organizare a Consiliului 
consultativ pentru protecţia consumatorilor - acţiuni pentru aplicarea mijloacelor prevăzute de lege, 
care să asigure protecţia cetăţenilor în calitatea lor de consumatori;  
    - autorităţilor administraţiei publice locale - măsuri în sprijinul apărării drepturilor consumatorilor 
precum şi corelarea acţiunilor acestora cu acţiunile altor factori implicaţi în scopul realizării unei 
protejari reale şi unitare a intereselor consumatorilor;  
    b) analizează modul în care sunt aplicate propunerile Consiliului consultativ pentru protecţia 
consumatorilor de către organele sau organizaţiile sesizate;  

    c) analizează modul de colaborare a autorităţilor administraţiei publice în domeniul protecţiei 
consumatorilor şi recomandă căi de imbunătățire a colaborării;  
    d) pe baza analizei constatărilor organismelor reprezentate în Consiliul consultativ pentru protecţia 
consumatorilor:  
    - recomandă acţiuni în anumite sectoare din domeniul protecţiei consumatorilor;  
    - propun efectuarea de studii în legatură cu cauzele care au generat încălcări ale dispoziţiilor legale 
privind protecţia consumatorilor, precum şi măsurile de prevenire;  
    - propun îmbunătăţiri ale reglementărilor sau, după caz, noi reglementări în domeniul protecţiei 
consumatorilor;  



    - formulează propuneri în sprijinul elaborării strategiei şi a programelor de acţiune, pe plan local şi 
naţional.  
 
    B. În direcţia corelării acţiunilor diverselor autorităţi ale administraţiei publice cu cele 
ale organizaţiilor neguvernamentale, care au rol în realizarea protecţiei consumatorilor:  
    a) analizează problemele specifice ale asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi propun 
autorităţilor administraţiei publice, precum şi oricăror organisme sau asociaţii interesate, modalităţi de 

sprijinire a acestora în rezolvarea problemelor respective;  
    b) stabilesc obiective comune asupra realizării cărora, prin mijloacele specifice fiecărei categorii de 
autorităţi şi organisme (guvernamentale sau neguvernamentale), se convine sa se concentreze 
acţiunea acestora, în vederea opririi sau inlaturarii efectelor negative asupra vieţii, sănătăţii, securităţii 
sau intereselor economice ale consumatorilor, care se manifestă în mod repetat sau cu consecinţe 
grave într-un anumit sector al producţiei şi/sau comercializării produselor sau prestărilor de servicii;  
    c) analizează modul în care autorităţile administraţiei publice răspund solicitărilor (sesizări, 
reclamaţii) consumatorilor sau asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor şi sesizează autorităţile în 
cauza asupra eventualelor carente în organizarea şi funcţionarea sistemului de recepţie şi răspuns al 

cererilor consumatorilor;  
    d) sprijină acţiunile de informare şi educare a consumatorilor, desfăşurate de diverse autorităţi, 
organisme, organizaţii existente la nivel naţional, judeţean, orasanesc, comunal.  
 

IV.     ORGANIZAREA CONSILIILOR CONSULTATIVE PENTRU PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR  

         Conducerea operativă a activităţii fiecărui Consiliu consultativ pentru protecţia consumatorilor 
este asigurată de un birou de coordonare.  
     La nivel judeţean, biroul de coordonare se compune din 7 membri, din care preşedintele, 

vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor sunt membri de 
drept.  
     Atribuţiile Biroului de coordonare a activităţii Consiliului consultativ pentru protecţia 
consumatorilor, la fiecare nivel, sunt:  
    a) coordonează desfăşurarea lucrărilor Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor şi 
pregăteşte şedinţele acestuia;  
    b) convoacă în şedinţa extraordinară Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor, în cazuri 
deosebite, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean sau local;  

    c) colaborează şi invita la şedinţele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, ori de 
câte ori se consideră necesar, reprezentanţii altor organizaţii - guvernamentale sau neguvernamentale 
- cu rol în domeniul protecţiei consumatorilor şi ai autorităţii administraţiei publice locale;  
    d) transmite propunerile Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor autorităţilor 
administraţiei publice, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale, care pot avea un rol în 
domeniul protecţiei consumatorilor;  
    e) urmăreşte efectele propunerilor Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor şi îl 
informează asupra rezultatelor;  
    f) întocmeşte şi prezintă Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor raportul semestrial 

de activitate ; Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor la nivel central prezintă Guvernului 
raportul asupra întregii activităţi desfăşurate în semestrul precedent.  
     Preşedintele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor reprezintă consiliul şi 
asigură buna desfăşurare a activităţii acestuia.  

În executarea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de vicepreşedinţi.  
Secretarul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor asigură efectuarea lucrărilor 

de secretariat şi participa la şedinţele consiliului fără a avea drept de vot.  
 

V.     FUNCŢIONAREA CONSILIILOR CONSULTATIVE PENTRU PROTECŢIA 
CONSUMATORILOR  

     Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor funcţionează pe baza unui regulament 
propriu, aprobat de membrii acestuia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament-cadru şi a 
celorlalte dispoziţii legale.   



     Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor se întruneşte în şedinţa ordinară, la 
convocarea preşedintelui- trimestrial;  
     Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor se poate întruni în şedinţa extraordinară, 
ori de câte ori este necesar, la convocarea biroului de coordonare.  
     Convocarea Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor se face cu cel puţin 5 zile 
înaintea şedinţelor extraordinare.  
     Convocarea se face în scris şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Invitaţia la 

şedinţa va preciza ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării acesteia.  
     Şedinţele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor sunt legal constituite în 
prezența a două treimi din totalul membrilor săi.  
     Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice menţionate în anexa nr. 1 din prezentul ordin 
au obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor. În cazul 
în care reprezentantul împuternicit absentează de două ori consecutiv, preşedintele Consiliului 
consultativ pentru protecţia consumatorilor va sesiza autoritatea respectivă, pentru stabilirea măsurilor 
corespunzătoare.  
     Consiliul consultativ pentru protecţia consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor sale, adoptă 

hotărâri; hotărârile se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi.  
     Procesul-verbal al şedinţei este semnat de toţi membrii prezenţi ai Consiliului consultativ 
pentru protecţia consumatorilor şi ţinut într-un dosar special al şedinţelor.  

Activitatea desfasurată în cadrul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor de către 
membrii acestuia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este remunerată. 
 
 

 
 
 

 
P R E F E C T, 
Maria Minea 
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