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COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
 
 

HOTĂRÂREA  nr. 2/28.02.2023 
privind Planul de acțiuni pe anul 2023, pentru realizarea în județul Sibiu a 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 
 

Colegiul Prefectural al Județului Sibiu; 
Întrunit în şedinţă în data de 28 februarie 2023, conform Ordinului Prefectului nr. 
111/16.02.2023;  
 
Având în vedere: 

- Planul de acţiuni pe anul 2023, pentru realizarea în judeţul Sibiu a obiectivelor cuprinse 
în Programul de Guvernare 2021 - 2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului 
României nr. 42 din 25.11.2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 1122 din 25.11. 2021; 

- În temeiul art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

-  În conformitate cu prevederile art. 12 – 13 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 și completările ulterioare;  

- În temeiul prevederilor art. 8 și art. 9 din Anexa 3 la 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 și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1.  Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2023, pentru realizarea în judeţul 
Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2. Conducătorii Serviciilor Publice Deconcentrate şi ale celorlalte servicii ale 

ministerelor şi organelor centrale, vor intreprinde măsurile necesare pentru realizarea integrală 
şi la termenele stabilite a măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2023. 
 
 Art. 3. Semestrial, până la data de 5 a lunii următoare, se va comunica Instituţiei 
Prefectului Judeţului Sibiu stadiul implementării Planului de acţiuni al judeţului Sibiu pe anul 
2023. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința instituțiilor interesate de către  
secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – 
județul Sibiu. 
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