
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 
ORDIN 

privind convocarea Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu 

în şedinţă pentru data de 29 martie 2022 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  
 Având în vedere referatul nr. 5669/10.03.2022 al Serviciului Monitorizarea Serviciilor 

Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, prin care se propune emiterea unui ordin de 
convocare a Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă în data de 29 martie 2022, ora 
10.00, în sistem de videoconferință, 
 În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi ale art. 3 și art. 4 din Regulamentul de funcţionare 
al Colegiului Prefectural al judeţului Sibiu, aprobat prin Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu  nr. 
35/2021, 

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 convoacă Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu în şedinţă, pentru data de 
29 martie 2022, ora 10.00, în sistem de videoconferință, cu următoarea ordine de zi:  

 

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 desfășurate de către structurile sportive de drept privat care 

funcționează pe raza județului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2015 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general; 

Prezintă: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu; 
 

4. Diverse. 
 

   Art. 2. - Comunicarea prezentului ordin revine Secretariatului Colegiului Prefectural al 
Judeţului Sibiu. 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 
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