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ORDIN 
pentru modificarea și completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 
57/2018 privind numirea membrilor comisiei de recepţie a blanchetelor şi 

a materialelor consumabile şi a comisiei de inventariere a tipizatelor 
înseriate din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte  Sibiu  

  
 Prefectul Judeţului Sibiu,  
 Având în vedere referatul nr. 170222/5.05.2020 al Serviciului Public Comunitar 
de Paşapoarte  Sibiu prin care se propune emiterea unui ordin pentru modificarea și 
completarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 57/2018 de numire a membrilor 
comisiei de recepţie a blanchetelor şi a materialelor consumabile şi a comisiei de 
inventariere a tipizatelor înseriate din cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte  
Sibiu, 
 În temeiul prevederilor Dispoziţiilor nr. 2764827/1 din 04.05.2020 și nr. 
3076009/15 din 12.06.2019 ale Directorului General al Direcţiei Generale de 
Paşapoarte privind monitorizarea operațiunilor de recepție a pașapoartelor simple 
electronice personalizate în CNUPPE și al Dispoziţiei nr. 3297072/26.03.2010 a 
Directorului General al Direcţiei Generale de Paşapoarte privind aprobarea Procedurii 
privind evidenţa tehnic-operativă a paşapoartelor şi echipamentelor IT&C aferente 
sistemului de emitere a paşapoartelor temporare şi electronice, 

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor 
publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Codul Administrativ, adoptat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

emite următorul, 
O R D I N  : 

 
Art. I. - Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 57/2018, 

care va avea următorul cuprins : 
„Art. 1. - Se numesc membrii Comisiei de recepţie a blanchetelor şi a 

materialelor consumabile, constituite la nivelul Serviciului Public Comunitar de 
Paşapoarte  Sibiu, astfel:  

- preşedinte : 
- supleant 

- subcomisar Constantin Dorel; 
- comisar Petrescu Nicolae Cătălin; 

- membri titulari  : - agent Ciocîrlan Andreea Mihaela; 

 - agent Coandă Teodora; 

 - personal contractual Olariu Elena Gabriela; 

-membri supleanți : - agent șef Stoica Ion Adrian; 

  -agent șef Dragomir Ioan; 



Art. II.- Se modifică  și se completează art. 2 al Ordinului Prefectului Județului 
Sibiu nr. 57/2018, care va avea următorul cuprins : 

“Art. 2. – (1) Se numesc membrii Comisiei de inventariere a tipizatelor 
înseriate, constituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Comunitar de Paşapoarte  
Sibiu, astfel :  

- preşedinte : 
- supleant : 

- comisar Petrescu Nicolae Cătălin; 
- subcomisar Constantin Dorel; 

- membri titulari  : - subcomisar Constantin Dorel; 

 - agent Ciocîrlan Andreea Mihaela; 

 - agent Popescu Petre Cristian; 

-membri supleanți : - subinspector Șerb Adrian Dumitru; 

 -agent șef Dragomir Ioan; 

 -agent Coandă Teodora.  

2) Se numesc membrii Comisiei de recepție a pașapoartelor simple electronice 
personalizate în CNUPPE ce se va institui la nivelul Serviciului Public Comunitar de 
Paşapoarte  Sibiu, astfel:  

- preşedinte : 
- supleant : 

- subcomisar Stoia Alina Simona; 
- agent șef principal Hărșan Elena Dorina; 

- membri titulari  : - subcomisar Boțoc Delia; 

 - agent șef principal Hărșan Elena Dorina; 

-membri supleanți : - agent Popescu Petre Cristian; 

Art. III. -  Comisiile îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale 
în materie. 

Art. IV. - Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Public Comunitar de 
Paşapoarte  Sibiu. 
 
 
 
 
 

 
P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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