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ORDIN 
privind constituirea Comisiei mixte de verificare a  

stadiului de pregătire al unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar  

2021 -2022, la nivelul judeţului Sibiu  
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  

 În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 
14376/26.08.2021, prin care se propune emiterea unui ordin privind 
constituirea Comisiei mixte de verificare a stadiului de pregătire al 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru desfășurarea în bune 

condiții a anului școlar 2021 -2022, la nivelul judeţului Sibiu, 
Având în vedere măsurile dispuse în ședința de lucru din data de 24 

august 2021, condusă de Prim-Ministrul României, domnul Florin – Vasile 
Cîțu, având ca temă deschiderea anului școlar 2021 – 2022,  

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
            emite  următorul,   

 

O R D I N  : 
 

Art.1. - Se constituie Comisia mixtă de verificare a stadiului de 

pregătire al unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru desfășurarea în 

bune condiții a anului școlar 2021 -2022 la nivelul judeţului Sibiu, formată 

din reprezentanți ai următoarelor instituții: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu; 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu; 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” 

al Judeţului Sibiu; 

- Direcţia de Sănătate Publică Sibiu. 

Art.2. – Comisia își va desfășura activitatea în perioada 01 – 09 
septembrie 2021, prin efectuarea unor verificări la sediul unităților de 



învățământ preuniversitar din unitățile administrativ – teritoriale ale 
județului Sibiu. 

Art. 3. – Datele centralizate și comunicarea rezultatelor verificării se 
vor înainta Instituției Prefectului – Județul Sibiu de către Inspectoratul 
Școlar Județean Sibiu. 

Art. 4. - Comunicarea prezentului ordin celor interesaţi revine 
Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare 
Economică. 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Contrasemnează, 
p. Secretar General 

Șef Serviciu Juridic 

Moldovan Fulea Ana - Maria 

      

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 26.08.2021  
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