
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 

ORDIN 
pentru constituirea unei Comisii de evaluare a ofertelor de achiziționare și 

instalare a sistemelor de supraveghere video 
 

 Prefectul Judeţului Sibiu,  
         În baza referatului nr. 6537/21.03.2022 al Serviciului Financiar, Resurse Umane 
şi Administrativ, prin care se propune emiterea unui ordin pentru constituirea unei 
Comisii de evaluare a ofertelor de achiziționare și instalare a sistemelor de 
supraveghere video necesare pentru dotarea sălilor de examinare a candidaților pentru 
proba teoretică de obținere a permisului de conducere, din municipiul Sibiu și 
municipiul Mediaș, 
         Ținând cont de referatul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu cu nr. 1457678/10.05.2021, prin care 
se solicită dotarea sălilor de examinare a candidaților pentru proba teoretică de 
obținere a permisului de conducere din municipiul Sibiu și municipiul Mediaș, 

În temeiul dispozițiilor 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 de evaluare a ofertelor de achiziționare și 
instalare a sistemelor de supraveghere video necesare pentru dotarea sălilor de 
examinare a candidaților pentru proba teoretică de obținere a permisului de conducere, 
din municipiul Sibiu și municipiul Mediaș, după cum urmează: 

 

- Țițirigă Dorin   - director cancelarie                  
- Banea Claudiu   - inginer de sistem Serviciul Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu                        
- Stoia Alina    - inginer Serviciul Public Comunitar de 

Paşapoarte Sibiu 
 

         Art. 2.- După analizarea ofertelor, comisia va transmite în scris, Serviciului 
Financiar, Resurse Umane şi Administrativ, o informare cu privire la cea mai 
avantajoasă ofertă din punct de vedere al respectării Ordinului Ministrului Afacerilor 
Interne nr. 97/2017 privind procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi se 
stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului de conducere şi măsurile 
pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal.        
         Art. 3. - Comunicarea ordinului revine Serviciului Financiar, Resurse Umane şi 
Administrativ. 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 
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