
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

 

ORDIN  
pentru înființarea și organizarea unui sediu secundar de lucru al 

Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu în municipiul Mediaș,  

județul Sibiu  

 
         Prefectul  Judeţului  Sibiu,  
       Având în vedere Nota Raport a Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 
1458186/21.09.2020, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 

înființarea și organizarea unui sediu secundar de lucru al Serviciului Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
Sibiu în municipiul Mediaș, județul Sibiu, 
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne 
nr. 139 din 16.09.2020 privind unele măsuri organizatorice în domeniul 

înmatriculării vehiculelor în vederea organizării unui sediu secundar de 
lucru în municipiul Mediaș, județul Sibiu începând cu data de 22 
septembrie 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. – În municipiul Mediaș, în imobilul situat administrativ pe 

Aleea Comandor “Dimitrie Moraru”, nr. 17, se organizează sediul secundar 
de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu.  

Art. 2. – La sediul secundar de lucru se vor desfășura activități de 
preluare a documentelor necesare înmatriculării, radierii, transcrierii 

dreptului de proprietate, autorizații provizorii de circulație și eliberare a 
documentelor, respectiv a plăcilor cu numere de înmatriculare sau 
provizorii. 

Art. 3. – Activitățile menționate în domeniul înmatriculării se vor 
desfășura săptămânal, în zilele de marți și joi, în intervalul orar 11.00 – 

14.00, după cum urmează : 
- Preluare documente în intervalul orar 11.00 – 13.30; 
- Eliberare documente și plăci cu numere de înmatriculare sau 

provizorii în intervalul orar 13.30 – 14.00. 



Art. 4. – În cadrul sediului secundar se va desfășura și activitatea 

de înregistrare a dosarelor candidaților în vederea susținerii probei 

teoretice, examinarea candidaților la proba teoretica, precum și 

programarea acestora la proba practică în vederea obținerii permisului de 

conducere, săptămânal, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 10.00 – 

14.00. 

 Art. 5.- Programul de lucru menționat anterior poate fi modificat în 
funcție de situația operativă. 
 Art. 6. – Deplasarea la sediul secundar se va efectua cu autoturisme 
aparținând Instituției Prefectului – Județul Sibiu. 
 Art. 7. – Își încetează aplicabilitatea dispozițiile contrare prezentului 
ordin. 
 Art. 8. - 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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