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ORDIN 
privind împuternicirea persoanei care să constate contravențiile și să 

aplice sancțiunile prevăzute de art. 54, alin. (1), lit. c) și e) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  
Având în vedere referatul nr. 14188/12.07.2022 al Compartimentului Corpul de  

Control al Prefectului, prin care se propune emiterea unui ordin privind împuternicirea 
persoanei care să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de art. 54, 
alin. (1), lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind 
organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în 
anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, 

Conform prevederilor art. 56, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a  Guvernului 
nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din România în anul 2021, 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 împuternicește domnul Rus Ioan, consilier superior în cadrul 
Compartimentului Corpul de Control al Prefectului din Instituția Prefectului – Județul 
Sibiu, sa constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de art. 54, alin. (1), 
lit. c) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi 
desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Art. 2. – Cu data prezentului ordin își încetează aplicabilitatea dispozițiile 
Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 156/21.03.2022. 
    Art. 3. - Comunicarea prezentului ordin Compartimentului Corpul de Control al 
Prefectului revine Serviciului Juridic. 

 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

    
 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 20.07.2022 
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