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ORDIN 
de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 

143/2020 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru 
gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii  

 
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 

Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 14839/3.09.2020, prin care se propune 
emiterea unui ordin de modificare și completare a Ordinului Prefectului Județului Sibiu 
nr. 143/2020 pentru constituirea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea 
situațiilor de urgență generate de epidemii, 

Având în vedere măsurile dispuse pentru prevenirea și limitarea posibilelor 
îmbolnăviri generate de Corona-virus, în contextul creșterii cazurilor de îmbolnăvire și 
a vitezei de propagare a virusului, 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 729/31.08.2020 pentru 
modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020, privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, 
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

Luând în considerare prevederile art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (3) din Regulamentul-cadru 
privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 
centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,         

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

emite următorul,       

ORDIN 

Art. I. – Se modifică și se completează art. 1 al Ordinului Prefectului Județului 
Sibiu nr. 143/2020 și va avea următorul conținut : 

“Art. 1. – Se constituie Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor 
de urgență generate de epidemii, din următorii specialisti în gestionarea și combaterea 
epidemiilor: 

 
1. Gabriel Budescu   -Director executiv -Direcţia de Sănătate Publică - Șef 

grup 

2. Rareș Macrea - subprefect - Instituția Prefectului – Județul Sibiu 



3. Lucian Trefaș -Inspector șef, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă  „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu 

4. Liliana Coldea -manager, Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Sibiu 

5. Constantin Popescu -Manager general, Serviciul Judeţean de Ambulanţă 
Sibiu 

6. Tiberiu Ivancea -Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie al Județului 
Sibiu 

7. Dan Gîndilă -Inspector șef Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Sibiu G-ral de Brigadă ,,Mihail Rasty” 

8. Serban Țichindelean - Director executiv, Direcția Sanitară Veterinară si 
pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 

9. Remus Furtună -Inspector șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Sibiu 

10. Amalia Cindrea - Comisar șef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru 
Protecția Consumatorilor Sibiu” 

       
 Art. II. - Grupul de lucru îl informează pe prefect referitor la situația 
epidemiologică din județul Sibiu, îl consiliază cu privire la situațiile medicale apărute și 
îi face propuneri de luare a unor decizii care se prezintă Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență. 
 Art. III. – Comunicarea ordinului revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor 
Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 
 
 
 

 
P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 
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