
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

ORDIN 
privind constituirea Comisiei mixte de control  având ca obiectiv 
verificarea  respectării legislaţiei în vigoare privind condiţiile de 

funcţionare a unităţilor care prestează servicii în domeniul  
alimentaţiei publice, în judeţul Sibiu 

 
Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 
13985/08.07.2022, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
constituirea Comisiei mixte de control  având ca obiectiv verificarea  
respectării legislaţiei în vigoare privind condiţiile de funcţionare a unităţilor 

care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, în judeţul Sibiu, 
Conform prevederilor art. 6 alin. (1), pct. I, subpunct 1, lit. b) 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 şi completările ulterioare, 

Având în vedere : 
- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu nr. 15428/07.07.2022, 
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 
13910/07.07.2022 de nominalizare în Comisia mixtă de control a domnului 
insp. Șpetcu Dragoș și a doamnei insp. Șoșa Mariana, 

- adresa nr. 11300/159/07.07.2022 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor  Sibiu, înregistrată la Instituția Prefectului  - 
Județul Sibiu cu nr. 13977  /08.07.2022, de nominalizare în Comisia mixtă 
de control a domnului dr. Frasie Nicolae şi a domnului dr. Ștefan Iulian,  
- adresa nr. 9937/06.07.2022 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, 

înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 
13902/07.07.2022, de nominalizare în Comisia mixtă de control a 
domnului Cristian Petcu, a doamnei Mihaiela Cucoș, a domnului Răzvan 

Ionescu și a domnului Ciprian Telea, 
- adresa nr 2187/08.07.2022 a Comisariatului Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Sibiu, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Sibiu cu 
nr. 13980/08.07.2022 de nominalizare în Comisia mixtă de control a 
doamnei comisar Papp Diana  și a doamnei comisar Băilă Andrea Erika, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările şi 

completările ulterioare, 
          emite următorul,  

O R D I N  : 



 
Art. 1. - Se constituie Comisia mixtă de control  având ca obiectiv 

verificarea  respectării legislaţiei în vigoare privind condiţiile de funcţionare 

a unităţilor care prestează servicii în domeniul alimentaţiei publice, în 
judeţul Sibiu, cu următoarea componenţa : 

 
1. Frasie Nicolae,  reprezentant Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Sibiu – coordonator comisie; 

2. Ștefan Iulian, reprezentant Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Sibiu; 

3. Șpetcu Dragoș, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Sibiu; 
4. Șoșa Mariana, reprezentant Direcția de Sănătate Publică Sibiu; 
5. Papp Diana, reprezentant Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Sibiu; 
6. Băilă Andrea Erika, reprezentant Comisariatul Județean pentru 

Protecția Consumatorilor Sibiu; 
7. Petcu Cristian, reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu; 
8. Cucoș Mihaiela, reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu; 
9. Ionescu Răzvan, reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu; 
10. Telea Ciprian, reprezentant Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu; 

11. Madina Laura, reprezentant Instituţia Prefectului-Judeţul Sibiu 
– secretar comisie; 
 

  Art. 2. – Acțiunile de control se vor desfășura în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 
21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activității veterinare, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea și completarea 
registrului general de evidență a salariaților, ale Legii nr. 108/1999 pentru 
înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
dintre femei și bărbați la locul de muncă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 



activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 96/2003 privind 
protecția maternității la locul de muncă, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 3. –  (1) Acțiunile de control se vor desfășura în baza unor 
tematici proprii de control, cât și a tematicilor stabilite de instituțiile 
ierarhic superioare și vor avea loc în perioada 11.07.2022 - 11.09.2022. 

(2) Scopul acestor controale este de  prevenire a  comercializării de 
produse neconforme care ar putea afecta sănătatea populației prin 

nerespectarea normelor și condițiilor de igienă la prepararea și 
comercializarea produselor alimentare în unităţile de alimentaţie publică 
(restaurante, terase, baruri, cofetării, etc) de pe raza judeţului Sibiu, 
precum și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care 
reglemenează relațiile de muncă, securitate și sănătatea în muncă la 

angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice. 
Art. 4. – Săptămânal se vor întocmi note – raport, cu specificarea 

tuturor unităţilor de alimentaţie publică  verificate şi a măsurilor dispuse, 
care vor fi înaintate Prefectului judeţului Sibiu spre informare. 

Art. 5. - Comunicarea prezentului ordin membrilor comisiei mixte 

revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 
Dezvoltare Economică. 
 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

   

   

 

  
                                       

 
 
 

Sibiu, în 11.07.2022   
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