
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

ORDIN 
privind constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv 

verificarea respectării legislaţiei privind condiţiile de 
funcţionare a centrelor de agrement destinate elevilor  

din judeţul Sibiu 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului Compartimentului Corpul de control al 
Prefectului, înregistrat sub nr. 16940/23.08.2022, prin care se propune 
emiterea unui ordin pentru constituirea Comisiei mixte de control având 
ca obiectiv verificarea respectării legislaţiei privind condiţiile de funcţionare 
a centrelor de agrement destinate elevilor din 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 adresele de nominalizare a persoanelor care să facă 

parte din Comisia mixtă de control, precum și scopul controalelor de a 
preîntâmpina apariţia unor factori de risc cu impact asupra siguranței și 
sănătăţii copiilor și a tuturor persoanelor aflate în incita taberelor, 

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 privind condiţiile de funcţionare a 
centrelor de agrement destinate elevilor din judeţul Sibiu, cu următoarea 
componenţa : 
- Rus Ioan, consilier superior, Corpul de control al Prefectului, 

coordonator comisie; 

- Nartea Remus, reprezentant Direcția de Sănătate Publică a Județului 
Sibiu, membru; 

- Radu Lucian, inspector șef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Sibiu, membru; 

- Comșa Delia, inspector de muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu, membru; 
- Dumitru Ecaterina, reprezentant, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu, membru; 



- Bude Adrian, reprezentant Comisariatul Județean pentru Protecția 
Consumatorilor Sibiu, membru; 

- Luca Dan, reprezentant Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Sibiu, membru; 
- Dobrotă Dumitru, reprezentant Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Sibiu, membru; 
- Frăsie Nicolae, reprezentant Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor Sibiu, membru; 

- Sg. maj. Mincu Marian, reprezentant Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu, membru. 
Art. 2. – Activitatea de control la centrele de agrement de pe raza 

județului Sibiu se va desfășura în perioada 26.08.2022 – 24.09.2022. 
Art. 3. – La încheierea perioadei de control, se va întocmi un Raport  

final, care va fi înaintat conducerii Instituţiei Prefectului -Judeţul Sibiu, iar 
rezultatele controlului vor fi aduse la cunoştinţa tuturor factorilor 
interesaţi. 

Art. 4. - Comunicarea prezentului ordin membrilor comisiei mixte 
revine Compartimentului Corpul de control al Prefectului. 
 

 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 
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