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ORDIN  

privind suspendarea activităților Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

Sibiu în zilele de 1 și 2.10.2020 
 
              Prefectul  Judeţului  Sibiu , 
       Având în vedere referatul emis de Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 
1458240/30.09.2020, prin care se propune emiterea unui ordin de 
suspendare a activităților Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu în zilele de 1 și 2.10.2020, 
 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 
313/2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situaţia 
de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infectarea 
cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării 
efectelor epidemiei, ale Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 
precum și ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind 
modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor 
cu SARS-CoV-2, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 
septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19,  

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. – În perioada 1 – 2 octombrie 2020 se suspendă 

activitățile de preschimbare a permiselor auto, examinare teoretică, 
înmatriculare/transcriere auto, autorizare provizorie în circulație, 
desfășurate de personalul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. 



Art. 2. - În perioada 1 – 2 octombrie 2020 se suspendă 
activitatea de examinare proba practică în vederea obținerii permisului de 
conducere desfășurată de personalul Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu. 
 Art. 3. – Prezentul ordin se aduce la cunoștință publică prin grija 
Serviciului 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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