
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

 

O R D I N 
pentru constituirea comisiei mixte de control având ca obiectiv 

verificarea aspectelor semnalate de către 
 domnul Konrad Tibor Daniel 

 

PREFECTUL JUDEŢULUI SIBIU,  
           În baza referatului nr. 9688/18.06.2020 al Corpului de Control, 
prin care se propune emiterea unui ordin privind constituirea comisiei 
mixte de control având ca obiectiv verificarea aspectelor semnalate de 
către domnul Konrad Tibor Daniel, 

Ținând cont de faptul că domnul Konrad Tibor Daniel, domiciliat în 
orașul Cisnădie, Aleea Căpșunilor, nr. 23 s-a prezentat în audiență la 
prefectul județului Sibiu, domnul Mircea - Dorin Crețu, în calitate de 
reprezentant al unui grup de investitori, care au cumpărat 20 ha de teren 
în localitatea Cristian, str. XIII, f.n., în vederea construirii de locuințe, 
servicii comerciale, extindere rețele, branșamente, etc, reclamând faptul 

că Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu refuză emiterea deciziei de 
încadrare pentru Planul Urbanistic de Detaliu, 

Având în vedere nota Compartimentului Relații Publice și Informare, 
cu nr. 8964/5.06.2020 înaintată Compartimentului Corp Control în vederea 
verificării celor sesizate și a întocmirii unui raport în acest sens,  

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
şi 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. - Se constituie Comisia mixtă de control având ca obiectiv 
verificarea aspectelor semnalate de către domnul Konrad Tibor Daniel, în 
următoarea componenţă : 

1. Rus Ioan           - Consilier superior - Corp Control - Instituţia 
Prefectului – Judeţul Sibiu; 

2. Mitea Livia  -Director executiv – Agenția pentru Protecția Mediului 
Sibiu; 



3. Pleșa Marius - șef serviciu avize, acorduri, autorizații - Agenția 
pentru Protecția Mediului Sibiu; 

4. Thellmann Ana -consilier juridic - Agenția pentru Protecția Mediului 

Sibiu; 

 
Art. 2.-  Comisia mixtă de control se va deplasa în teren în data de 

1 iulie 2020, ora. 9.00, iar la finalul verificărilor, constatările şi măsurile 
propuse vor fi cuprinse într-un raport de control, care va fi înaintat 

conducerii Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu.  
 Art. 3.- Comunicarea prezentului ordin revine Corpului de Control al 
Prefectului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 23.06.2020 

Nr. 287 
 

 


