
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

 

ORDIN  
pentru organizarea și desfășurarea activității cu publicul de 

către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu la sala de examinare în care 

are loc proba teoretică în vederea obținerii  

permisului de conducere 
 
              Prefectul  Judeţului  Sibiu ,  
       Având în vedere referatul emis de Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 

1457608/23.06.2020, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
organizarea și desfășurarea activității cu publicul de către Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
Sibiu la sala de examinare în care are loc proba teoretică în vederea 
obținerii permisului de conducere, 

 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 în locația din municipiul Sibiu,  

Pentru a preveni aglomerarea spațiilor interioare ale Serviciul Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
Sibiu și pentru a preveni răspândirea virusului SARS -COV2, prin reducerea 
numărului de persoane cu care intră în contact lucrătorii Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
Sibiu, 

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. – (1) Începând cu data de 29.06.2020 se stabilește ca 

activitatea cu publicul la sala de examinare în care are loc proba teoretică 
în vederea obținerii permisului de conducere, să se desfășoare după 
următorul program de lucru : 

- Luni, în intervalul orar 09.00 – 13.00; 
- Marți, în intervalul orar 09.00 – 13.00; 
- Joi, în intervalul orar 09.00 – 13.00; 



(2) Programul de lucru cu publicul poate fi prelungit până la 
finalizarea susținerii probei teoretice de către ultimul candidat înregistrat 
pentru susținerea acesteia. 
 Art. 2. - 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 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, în 26.06.2020  
Nr.  290 
 

 

 
 
 

 


