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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 29.03.2022, ora 10˚˚ 

 
  
 

1. Raport privind îndeplinirea Planului de acțiuni pe anul 2021, pentru 
realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 
 Prezintă Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 

2. Programul de măsuri al Comisariatului Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Sibiu privind supravegherea și controlul modului de producere, 
depozitare , transport și comercializare a produselor specifice sărbătorilor pascale. 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Prezintă  Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu 
 

3. Necesitatea intensificării relației de colaborare cu autoritățile publice locale 
pentru susținerea și dezvoltarea activităților sportive la nivelul județului Sibiu. 
Acordarea sprijinului logistic privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 
publice pentru activități sportive desfășurate de către structurile sportive de drept 
privat care funcționează pe raza județului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 350/02.12.2005. 
 Prezintă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 
  

4. Diverse 
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                                                         P R E F E C T 

   
 

                                                                           Mircea-Dorin CREȚU 
                                                                                 
                                                              
                                   
                                                                          

RAPORT  
privind îndeplinirea planului de acțiuni pe anul 2021, pentru 

realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare  

 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57 /2019 Codul administrativ, art. 253, ținând cont 

de prevederile art. 6 alin. 2 lit. b și c) din Hotărârea Guvernului 

nr. 906/22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale din Codul administrativ, Prefectul județului Sibiu a 

analizat modul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Programul 

de guvernare 2020-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 

României nr. 31 din 23 decembrie 2020 și care a fost publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1.284/23 decembrie 2020. 

 

În anul 2021, în urma propunerilor făcute de serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 
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administrației publice centrale din subordinea Guvernului 

organizate la nivelul județului Sibiu, în conformitate cu Planurile 

sectoriale ale ministerelor, precum și cu acțiunile propuse de 

către autoritățile administrației publice locale, au fost planificate 

o serie de măsuri în concordanță cu Programul de guvernare,  

care au avut ca scop susținerea unui nou model de dezvoltare 

sustenabilă, bazat pe investiții, pe creșterea competitivității și 

transformarea digitală a economiei și a administrației, pe 

eficientizarea cheltuielilor statului și combaterea sărăciei. 

 

Din punct de vedere statistic, Planul de acţiuni din anul 2021 a 

fost structurat pe 18 capitole a avut stabilite 135 măsuri și 
834 acțiuni pentru realizarea măsurilor propuse. 

 

 

Deși în anul 2021, contextul pandemic generat de prezența 

virusului Sars-Cov – 2 a fost nefavorabil desfășurării sau finalizării 

unor activități, s-au depus eforturi de către instituțiile implicate 

ca acțiunile propuse pentru anul 2021 să fie realizate, iar pentru 

proiectele cu termene de finalizare multianuale lucrǎrile se 

derulează în concordanță cu termenele stabilite în contractele de 

finanțare. 

 

Dintre obiectivele și acțiunile  mai importante pe care le regăsim 

în Planul de acțiuni pe anul 2021 amintim: 
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• Facilitarea intervențiilor pentru protejarea vieții și a 

integrității fizice în contextul declarării stării de alertă pe 

teritoriul României; executarea misiunilor de pază a 

centrelor de carantină și centrelor de vaccinare, a misiunilor 

de ordine publică în zonele în care s-a dispus măsura izolării 

persoanelor la domiciliu, precum și misiunilor pentru 

respectarea prevederilor emise de autorități; îmbunătățirea 

sistemului de monitorizare a situațiilor de urgență și de 

coordonare/conducere a intervenției, 

• Finalizarea reabilitării și modernizării DJ 107B Păuca - 

Alămor – Mândra – Slimnic, 

• Modernizare DJ 106T Ocna Sibiului – Topârcea – INT DJ 

106G (Ludoș) km 0+494 – 15+331 – investiție finalizată, 

• Reabilitare DJ 106B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – 

Soroștin – Țapu – investiție finalizată, 

• Revigorarea turismului în situl U.N.E.S.C.O. Valea Viilor prin 

modernizarea drumului județean DJ 142G Copșa Mică-

Motiș, 

• Derularea proiectelor finanțate din fonduri europene, 

inclusiv cele care vizează Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 la unitățile spitalicești 

din municipiul Sibiu, precum și proiecte finanțate de la 

bugetul de stat și din bugetele locale. 
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Referitor la modul în care au răspuns solicitărilor trimestriale 

ale Instituţiei Prefectului - Județul Sibiu privind raportarea 

stadiului de implementare a Planului de acţiuni, se poate spune 

că serviciile publice deconcentrate, precum şi celelalte instituţii 

care au avut obiective stabilite în Planul de acţiuni pe anul 2021, 

au răspuns în general la timp şi prin întocmirea de rapoarte 

complete. 

 
 

Vizat, 
SUBPREFECT 

 
 

Sebastian-Gheorghe ȘEBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Monica Moldovan-cons. sup.  Avizat: Codruța Cosma – șef serviciu 
 



 
 
 
 
 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
 

 
   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind Programul de măsuri privind supravegherea şi controlul modului de 
producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice 

sărbătorilor pascale 
 
 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 29.03.2022, 
 Având în vedere Programul de măsuri privind supravegherea şi controlul modului 
de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice sărbătorilor 
de iarnă, înaintat de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu, 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2)  lit. a din Regulamentul de 
funcţionare al Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu, 
 În temeiul art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1 Se aprobă Programul de măsuri privind supravegherea şi controlul modului 
de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice sărbătorilor 
pascale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 2 De ducerea la îndeplinire a Programului răspunde Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu, acţiunile de control desfăşurându-se  în perioada 
14.03.2022 – 24.04.2022. 
 
 Art. 3 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu va prezenta 
conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, de îndată, cazurile deosebite şi 
măsurile dispuse în vederea remedierii deficienţelor, iar la finalizarea acţiunilor de 
control, o informare cu privire la rezultatele acestora. 
  
 Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri către cei interesaţi revine secretariatului 
tehnic al Colegiului Prefectural. 

Adoptată Sibiu la data de 29 martie 2022 
 

 
PREFECTUL 

JUDEŢULUI SIBIU 
Mircea-Dorin Crețu 
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Nr. Inreg. 1017/21.03.2022 
 
                            PROGRAM  DE MĂSURI PRIVIND SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL MODULUI DE PRODUCERE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI COMERCIALIZARE 
                                                                                           A PRODUSELOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR PASCALE  
 

Nr. 
Crt. 

 
                      Obiectiv  

 
                                                       Denumirea acţiunii 

 
Termen 
de  
Realizare 
 

1                  2                                                                     3 3 
1 Protejarea consumatorilor 

impotriva riscului de a achiziţiona 
produse neconforme sau periculoase 
şi de a li se presta servicii care ar 
putea să le afecteze siguranţa , viaţa 
şi sănătatea .  

1.1 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind calitatea, modul de comercializare şi 
etichetare a produselor din carne si alte produse specifice sărbătorilor pascale    
                                  

 
 
 
14.03.2022 
- 
24.04.2022 

1.2. Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind  calitatea şi modul de comercializare, 
etichetare , prezentare şi publicitate a produselor de patiserie şi cofetărie, ciocolată si produse din 
ciocolată , vinuri , bauturi alcoolice si nealcoolice. 
 
1.3  Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind  calitatea,  modul de comercializare,  
etichetare , prezentare şi publicitate a jucăriilor , ornamentelor  si a altor produse nealimentare specifice 
 sărbătorilor pascale.       
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2 Solutionarea petiţiilor 
consumatorilor din judetul Sibiu 

2.1 Primirea şi soluţionarea cu prioritate a sesizărilor consumatorilor care au ca obiect produse sau 
servicii specifice sărbătorilor pascale. 

 
14.03.2022 
- 
24.04.2022 

3 Creşterea nivelului de informare al 
consumatorilor şi  de consiliere al 
operatorilor economici din judetul 
Sibiu , in perioada sarbatorilor 
pascale. 

3.1.Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare  a consumatorilor despre modul corect de 
producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice sărbătorilor pascale . 
 

 
14.03.2022 
- 
24.04.2022  3.2.Consilierea operatorilor economici privind producerea, depozitarea, transportul şi comercializarea 

produselor specifice sărbătorilor pascale . 
 

 

   Comisar sef adjunct CJPC Sibiu  
             Amalia Cindrea 
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Nr. 284 din 21 martie 2022 
 
 
 
C ă t r e: INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 

In atenția: Domnului Prefect -  Mircea-Dorin Crețu 

Data:  21.03.2022 

Subiect: Material pentru Colegiul Prefectural - luna martie 2022  

 
 
 
 
 Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr.5650/10.03.2022 vă transmitem 

materialului cu tema : 

 
 

„Necesitatea intensificării relației de colaborare cu autoritățile publice locale 
pentru susținerea și dezvoltarea activităților sportive la nivelul județului Sibiu. 
Acordarea sprijinului logistic privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile 
publice pentru activități sportive desfășurate de către structurile sportive de drept 
privat care funcționează pe raza județului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/02.12.2005”  

 

Menționăm că acest material este propus spre prezentare în ședința Colegului 

Prefectural din luna martie 2022. 

 

 

 

Cu stimă, 

Nicoleta Sonia David 

Director executiv 
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„Necesitatea intensificării relației de colaborare cu autoritățile publice locale 
pentru susținerea și dezvoltarea activităților sportive la nivelul județului Sibiu. 
Acordarea sprijinului logistic privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice pentru activități sportive desfășurate de către structurile sportive de 
drept privat care funcționează pe raza județului Sibiu, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.350/02.12.2005”  

 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și a 

Sportului – la art.3, alin.1 se specifică: „Autoritățile administrației publice locale, 

unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive precum și organismele 

neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de 

performanță și să asigure condițiile materiale și organizatorice de practicare a educației 

fizice și sportului în comunitățile locale”. 

In conținutul Legii nr.69/2000 se prevede la art.2, alin.1 „Educația fizică și 

sportul sunt activități de interes național sprijinite de statul român”. 

De asemenea la art.20, alin.1, se referă la atribuțiile Direcțiilor Județene pentru 

Sport și Tineret în domeniul sportului iar în cadrul articolului mai sus menționat la lit.c 

se specifică: Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret colaborează cu consiliile locale 

în scopul utilizării eficiente a sumelor arondate de la bugetele locale pentru activitatea 

sportivă de performanță în teritoriu. 

Având în vedere cele menționate mai sus se impune intensificarea relațiilor de 

colaborare cu administrația publică locală pentru susținerea și dezvoltarea activităților 

sportive la nivelul județului Sibiu, în sensul elaborării unei strategii la nivelul județului 

Sibiu privind dezvoltarea practicării exercițiului fizic în mod organizat la nivelul 

instituțiilor și structurilor sportive care au acest obiect de activitate. Aceasta implică o 

strânsă legătură cu Inspectoratul școlar Județean Sibiu, față de dezvoltarea sportului 

școlar, cu toate celelalte structuri sportive de drept public și privat care funcționează pe 

raza județului Sibiu. 

De asemenea se impune o prioritizare a ramurilor de sport care se practică și care 

pot să reprezinte interesele sportului sibian pe plan național și internațional. 

O mare atenție trebuie acordată dezvoltării bazelor sportive materiale și 

menținerea destinației acestora și constituirea altor baze sportive în funcție de specificul 

solicitărilor. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu s-a implicat în mod direct în 

aplicarea Legii 350/02.12.2005 pentru accesarea de fonduri nerambursabile din bani 

publici, specialiști direcției făcînd parte din comisiile de evaluare și de contestații atât la 

nivelul Primăriei Sibiu, cît și al Consiliului Județean Sibiu. 
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Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu în colaborare cu autoritățile 

publice locale finanțatoare a proiectelor sportive din fonduri publice au elaborat Ghidul 

de finanțare respectându–se în totalitate dispozițiile legale prevăzute în legea 

finanțărilor nerambursabile 350/02.12.2005. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu ține evidența bazelor sportive din 

județ puse la dispoziția structurilor sportive de drept public și privat pentru desfășurarea 

procesului de pregătire în mod organizat, precum și pentru organizarea de competiții 

amicale și oficiale.  

La nivelul județului Sibiu funcționează un număr de 136 de baze sportive, 41 

dintre acestea fiind omologate la ramurile de sport fotbal, baschet, handbal, volei, 

rugby, tenis de cîmp, gimnastică, natație, sărituri în apă, călărie, badmington, dirt-track. 

La omologarea bazelor sportive, din comisia de omologare face parte și un reprezentant 

Direcției Județene pentru Sport și Tineret Sibiu. 

Menționăm că Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu are în administrare 

Centrele de agrement Rîul Sadului și Cisnădioara, centre dotate cu terenuri 

multifuncționale ce permit practicarea ramurilor de sport fotbal, baschet, handbal, volei, 

tenis de cîmp, sală de forță, bazin de înot, etc. În aceste locații sportivii componenți ai 

cluburilor sportive de pe raza județului Sibiu pot desfășura activități de pregătire 

centralizată (cantonamente, tabere de pregătire, etc.), precum și diferite competiții cu 

caracter amical, promovând practicarea sportului pentru toți.   

La nivelul județului Sibiu activitatea sportivă se desfășoară într-un cadru 

organizat în structuri sportive de drept public și privat care necesită atât sprijin material 

cât și sprijin financiar. 

Sprijinul financiar acordat de autoritățile publice locale este reglementat de 

prevederile Legii nr.350/02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. 

In temeiul Legii nr.350/2005 s-au emis de către Ministerul Tineretului și 

Sportului ordine privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor județene pe ramuri de sport.  

De asemenea sunt menționate programele sportive de utilitate publică în cadrul 

cărora pot fi finanțate proiecte din fonduri publice, respectiv: programul „Promovarea 
sportului de performanță”, programul „Sportul pentru Toți” și programul „Întreținerea 
și dezvoltarea bazei materiale sportive”, fiecare program având scopuri și obiective 

specifice, 

În cadrul acestor acte normative sunt menționate criteriile și condițiile de acces la 

fondurile publice pentru finanțarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat și 

asociațiilor județene pe ramuri de sport. 
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Autoritățile publice locale de pe raza județului Sibiu finanțează structurile 

sportive de drept privat și asociațiile județene pe ramuri de sport conform Legii 

nr.350/2005. 

  În acest sens Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu colaborează cu toate 

autoritățile publice locale care finanțează activitatea sportivă din fondurile publice ți 

acordă consultanță pentru toate situațiile care implică accesul la fonduri publice 

nerambursabile, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005. 

  Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu sprijină structurile sportive de 

drept privat și asociațiile județene pe ramuri de sport, punându-le la dispoziție suportul 

legislativ, privind finanțarea proiectelor din cadrul programelor de utilitate publică 

precum și H.G. nr. 1447/3.12.2007 privind „Normele financiare pentru activitatea 
sportivă”. 

 

Cu stimă, 

Nicoleta Sonia David 

Director executiv 

 
 


