
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

 

ORDIN  
pentru organizarea și desfășurarea programului de lucru cu 

publicul în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu 

 

              Prefectul  Judeţului  Sibiu ,  
       Având în vedere referatul emis de Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 
1457609/23.06.2020, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
organizarea și desfășurarea programului de lucru cu publicul, 

 La data de 18.05.2020 a fost emis Ordinul Prefectului Județului Sibiu 
cu nr. 230 prin care se stabilește programul de lucru cu publicul în cadrul 
Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Sibiu și în cadrul Serviciului 
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor Sibiu, ca urmare a radiogramei Ministerului Afacerilor Interne 

cu nr. 13928/14.05.2020 și a Notei raport comună DGMRU/DGMO nr. 
260344/104280/12.05.2020 privind organizarea programului de lucru cu 
publicul și gestionarea resurselor umane la nivelul Ministerului Afacerilor 
Interne, în 2 schimburi, în contextul evitării aglomerației în sălile de 
așteptare pentru limitarea răspândirii  Coronavirusului SARS-COV-2, 

Având în vedere că la data de 29.06.2020 Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu va 
reîncepe activitatea de examinare la proba teoretică pentru obținerea 
permisului de conducere, necesitând prezența lucrătorilor din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare 

a Vehiculelor Sibiu pentru înregistrarea dosarelor candidaților și pentru 
supravegherea acestora în susținerea efectivă a probei teoretice pentru 
obținerea permisului de conducere, astfel încât nu mai există posibilitatea 

desfășurării activității cu publicul în condițiile stabilite prin Ordinul 
Prefectului Județului Sibiu cu nr. 230/18.05.2020, 

În temeiul dispozițiilor 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. – Începând cu data de 29.06.2020 se stabilește ca la nivelul 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare 



a Vehiculelor Sibiu, organizarea și desfășurarea activității cu publicul să se 
realizeze după următorul program de lucru : 

- Luni, în intervalul orar 08.30 – 16.30; 
- Marți, în intervalul orar 08.30 – 16.30; 

- Miercuri, în intervalul orar 08.30 – 18.30; 
- Joi, în intervalul orar 08.30 – 16.30; 
- Vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30. 

Art. 2. – Începând cu data de 29.06.2020, își încetează 
aplicabilitatea dispozițiile Ordinului Prefectului Județului Sibiu cu nr. 

230/18.05.2020, în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activității 
cu publicul în cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. 
 Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin 
se însărcinează Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. 
 
 
 
 

 
 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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