
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 
ORDIN  

pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în 
perioada 21.12.2019 - 05.01.2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar 

pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sibiu și în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere  

și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu 
 
              Prefectul  Judeţului  Sibiu ,  
       Având în vedere referatul nr. 160785/17.12.2019 al Serviciului Public Comunitar  
pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sibiu și referatul cu nr. 
1458809/18.12.2019 al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul în în perioada 21.12.2019 - 
05.01.2020, în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa 
Paşapoartelor Simple Sibiu și în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu, 
 Urmare a Dispoziției nr. 2897298/4/16.12.2019 a Directorului General al Direcției 
Generale de Pașapoarte, înregistrată la Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și 
Evidența Pașapoartelor Simple Sibiu cu nr. 160763/17.12.2019, prin care s-au dispus 
măsuri de modificare a programului de lucru cu publicul în perioada 21.12.2019 – 
05.01.2020, astfel încât să se răspundă în mod proporțional pentru soluționarea tuturor 
cererilor de eliberarea a pașapoartelor depuse de cetățenii români care revin în țară în 
perioada sărbătorilor de iarnă, 
 Luând în considerare videoconferința desfășurată la sediul Inspectoratului de 
Poliție al Județului Sibiu, la data de 18.12.2019, ora 10.00, la care au participat directorul 
Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, domnul comisar șef 
Cătană Florin, precum și reprezentanții teritoriali ai Serviciilor Publice Comunitare Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în care s-au dispus măsuri pentru 
modificarea programului de lucru cu publicul în perioada 21.12.2019 – 05.01.2020, 
 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 4/2015 
privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor 
Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 881/10.12.2019 privind încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 
prefect al judeţului Sibiu de către doamna Minea Maria şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
909/11.12.2019 privind exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei 
publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Macrea Rareș,  

În temeiul dispozițiilor art. 260 alin. (1) și ale 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. - Se stabilește ca în perioada 21.12.2019 – 05.01.2020, programul de lucru 
cu publicul al Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple Sibiu și al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu , să se desfășoare, după cum urmează: 
   

- 21.12.2019 - între orele 09.00 – 15.00 
- 22.12.2019 - între orele 09.00 – 13.00 
- 23.12.2019 - între orele 08.00 – 16.00 
- 24.12.2019 - între orele 08.00 – 16.00 



- 25.12.2019 - liber 
- 26.12.2019 - liber 
- 27.12.2019 - între orele 08.00 – 16.00 
- 28.12.2019 - între orele 09.00 – 15.00 
- 29.12.2019 - între orele 09.00 – 13.00 
- 30.12.2019 - între orele 08.00 – 16.00 
- 31.12.2019 - între orele 08.00 – 16.00 
- 01.01.2020 - liber 
- 02.01.2020 - liber 
- 03.01.2020 - între orele 08.00 – 16.00 
- 04.01.2020 - între orele 09.00  - 15.00 
- 05.01.2020 - între orele 09.00 – 13.00 

 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin se însărcinează 
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sibiu, 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
Sibiu, precum şi Serviciul Financiar, Resurse Umane şi Administrativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. P R E F E C T, 
SUBPREFECT 
Rareș Macrea 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, la 18.12.2019                                     
Nr. 527 
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