
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 
 

ORDIN 
privind împuternicirea personalului din cadrul Instituției Prefectului -

Județul Sibiu, competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile 
contravenţionale prevăzute în acte normative 

 
Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului nr. 1358/19.01.2023 al Serviciului Juridic, prin care se 

propune emiterea unui ordin privind împuternicirea personalului din cadrul Instituției 
Prefectului -Județul Sibiu, competent să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile 
contravenţionale prevăzute în acte normative, 

Potrivit art. 2 alin. (1) și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, prin legi, 
ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi sancţiona contravenţii în toate 
domeniile de activitate, 

Având în vedere nota internă nr. 21622/02.11.2022, prin care Prefectul 
Județului Sibiu a solicitat structurilor de specialitate din cadrul Instituției Prefectului – 
Județul Sibiu să comunice actele normative cu incidență în activitatea specifică fiecărei 
structuri, cu menționarea prevederilor legale referitoare la competența 
prefectului/împuternicitului prefectului de a aplica sancțiuni contravenționale, 

Conform prevederilor legale în vigoare, domeniile de activitate în care se pot 
constata contravenții și aplica sancțiuni contravenționale sunt:  
          1. în legislația specifică răspunderii aleșilor locali precum și a secretarului 
general al unității administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 241 alin. (1 - 3) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

2. în legislația specifică fondului funciar, conform prevederilor art. 110^1 lit. b)-
g),  art. 110^2 lit. b)-e), art. 110^3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- conform  prevederilor art. 36, art. 37, art. 38 alin. (1) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- conform  prevederilor art. 38 alin. (2 - 3) și alin. (5) din Legea nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- conform prevederilor art. 82 alin. (1 - 3) din Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările și completările 
ulterioare; 

3. în legislația specifică registrului agricol, conform prevederilor art. 20 alin. (2), 
alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol,  
cu modificările și completările ulterioare; 

4. în legislația specifică stemelor, conform prevederilor art. 10 alin. (1) și alin. (2) 
din Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor și comunelor, 
cu modificările și completările ulterioare; conform prevederilor art. 24 și art. 25 



din Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 privind folosirea și expunerea stemei 
României, cu modificările și completările ulterioare. 

5. în legislația specifică arborării drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României, conform prevederilor art. 12, art. 13 alin. 
(1 - 2) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema 
României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință 
sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- conform prevederilor art. 24 alin. (1 - 3) din Norma pentru arborarea drapelului 
României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1157/2001;  

- conform prevederilor art. 5 alin. (1 - 3) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea 
și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, cu 
modificările și completările ulterioare;  

6. în legislația specifică comerțului cu produse și servicii de piață în zone publice, 
conform prevederilor art. 32 lit. a) -j) și lit. m)-o), art. 33 lit. a), b), e), d) și art. 
34 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea 
comerțului cu produse și servicii de piață în zone publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7. în legislația specifică finanțelor publice locale, conform prevederilor art. 78 alin. 
(1),  alin. (2), alin. (2^1), alin. (2^2), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, coroborat cu prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului 
Administrației și Internelor nr. 173/2010 pentru împuternicirea instituțiilor 
prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor; 

8. în legislația specifică punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local şi 
naţional, conform  prevederilor art. 31 alin. (1) lit. a) și b), art. 31 alin. (2) lit. 
a) din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-
ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare; 

9. în legislația specifică protecției copilului, în ceea ce privește furnizarea serviciilor 
de tip rezidențial, conform art. VII  alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 
191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare; 

10. în legislația specifică pregătirii populaţiei pentru apărare, conform prevederilor 
art. 80 alin. (3), art. 81 alin. (3) și art. 82 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 
privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările  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, având funcția publică de execuție 
de consilier, grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control al 
Prefectului din cadrul Instituției Prefectului-Județul Sibiu, în vederea constatării 
contravențiilor și aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute în anexa nr. 1, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. – (1) Se aprobă modelul - cadru al procesului- verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

(2) Modelul-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravențiilor prevăzut la alin. (1) va fi utilizat și în situația constatării contravențiilor 
și aplicării sancțiunilor contravenționale de către Prefectul Județului Sibiu. 
     



(3) Procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se vor 
înregistra în ordine cronologică în Registrul de evidență a proceselor verbale deschis 
în acest sens. 

Art. 3. – (1) Se aprobă caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravențiilor, conform anexei nr. 3 care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 

(2) Formularele procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 
se vor tipări prin grija Serviciului Financiar, Resurse Umane, Administrativ. 

Art. 4. - 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 30.01.2023 

Nr. 84 

  



Anexa nr. 1 
La Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 84/2023 

                                                                      

Nr. 
crt 

Actul normativ Contravenția Sancțiunea Temeiul 
abilitării 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

art. 241 alin. (1) art. 241 alin. (2) art. 241 alin. (3) 
( prefect) 

2. Legea fondului funciar nr.18/1991 art.110^1 
lit. b)-g) 

art.110^2 
lit. b)-e) 

 

art. 110^3 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 

 

art.111 
 

art.112 
art. 113 

 

art. 114 alin. (1) 
(prefect și 

împuterniciții 

acestuia) 
 

3. Legea nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului 
comunist  

art. 36 
 

art. 37 
 

art. 39 alin. (1) 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 

 

4. Legea nr.10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989 

art. 38  

alin. (2) și alin. 
(2^2) 

 

art. 38 

 alin. (2^2) și 
alin. (3) 

 

art. 38 alin. (5) 

(prefect și 
împuterniciții 

acestuia) 
 
 

 

5. Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi 
funcţionarea comisiilor pentru 

stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de atribuire a 
titlurilor de proprietate, precum şi 
punerea în posesie a proprietarilor 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 890/2005 

art. 82 alin. (1) și 
alin. (2) 

art. 82  alin. (2) art. 82  alin. (3) 
(prefect) 

6. Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 
privind registrul agricol 

art. 20 alin. (2) art. 20 alin. (2) art. 20 alin. (3) 
lit. b) 

(prefect) 

7. Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 
privind stabilirea metodologiei de 
elaborare reproducere și folosire a 
stemelor județelor, municipiilor și 
comunelor 

art. 10 alin. (1) art. 10 alin. (1) art. 10 alin. (2) 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 687/1993 
privind folosirea și expunerea 
stemei României 

art. 24 art. 25 art. 25 
(prefect și 

împuterniciții 

acestuia) 

9. Hotărârea Guvernului nr.544/2003 
privind modelul sigiliilor cu stema 
României, păstrarea și utilizarea 
acestora, precum și scoaterea din 
folosință sigiliilor cu stema 

art. 12  art. 13 alin. (1) art. 13 alin. (2) 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 



României, uzate sau care devin 
nefolosibile 

10. Norma pentru arborarea drapelului 
României, intonarea imnului 
național și folosirea sigiliilor cu 
stema României, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului 

nr.1157/2001 

art. 24 
 

art. 24 alin. (2) art. 24 alin. (3) 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 

11. Legea nr.141/2015 privind 
arborarea și folosirea de către 
unitățile administrativ-teritoriale a 
steagurilor proprii 

art. 5 alin. (1) art. 5  
alin. (1),  
alin.(3)- 
sancțiune 
complementară 

art. 5 alin. (2) 
(prefect și 

împuterniciții 
acestuia) 

12. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 
privind exercitarea comerțului cu 
produse și servicii de piață în zone 

publice 

art. 32 lit. a)-j) și 
lit. m)-o) 

art. 33 lit. a), b), 
e), d)  

art. 34 alin. (1) 
lit. a) 

(împuterniciții 

prefectului) 

13. Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale 

art. 78 alin. (1) art. 78 alin. (2), 
alin. (2^1), alin. 
(2^2), 

art. 78 alin. (3) 
(împuterniciții 
prefectului) 

14. Ordinul Ministrului Administrației și 
Internelor nr. 173/2010 pentru 
împuternicirea instituțiilor 
prefectului în vederea constatării 
contravențiilor și aplicării amenzilor 

- - art. 1 
(împuterniciții 
prefectului) 

15 Legea nr.153/2011 privind măsuri 
de creștere a calității arhitectural-
ambientale a clădirilor 

art. 31 alin. (1) lit. 
a) și b) 

art. 31 alin. (1) 
lit. a) și b) 

art. 31 alin. (2) 
lit. a)  

(prefect) 

16.  Legea nr. 191/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului 

art. VII  alin. (1) și 
alin. (4)  

art. VII  alin. (4) art. VII   alin. 
(5) 

(prefect) 

17. Legea nr. 446/2006 privind 
pregătirea populaţiei pentru 

apărare 

art. 80 alin. (3) art. 81 alin. (3) art. 82 alin. (2) 
(prefect) 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  



Anexa nr. 2 
La Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 84/2023 

 

 Ministerul Afacerilor Interne             Regim 

special 

 Instituția Prefectului-Județul Sibiu              Exemplar 

1 
 Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 10 

                            Seria...............Nr. 

............... 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE CONSTATARE ȘI SANCȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR  
Încheiat azi ......., luna ....................., anul …......., în localitatea................................., județ 

.................. 

 

 

Agent constatator......................................................................................................., 

având funcția 

de.................................................................................................................................la Instituția 

Prefectului-Județul Sibiu,  împuternicit în baza Ordinului Prefectului Județului Sibiu  

nr..........................………............................, în urma controlului efectuat în ziua/perioada 

...............…...........……..,luna...…,anul………..,ora……..,la............…......................................

..….........................................................…......., din ……….......................…, str. 

………..........…................. nr.....………, am constatat următoarele 1):  

[1]…..………………………………………………………........................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

        Agent 

constatator,                                          Martor,                                           Contravenient, 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 



 
_________ 

    1) În cazul în care spațiul alocat este insuficient se va completa pe verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regim 

special 

                                       
Exemplar 1 
                                             

Seria............Nr. ............... 

   

  Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la: 

1. art. .......... alin. …... lit. …... din ............................. și   5.   art. .......... alin. …... lit. …... din 

......................... 

2. art. .......... alin. …... lit. …... din ............................  și   6.   art. .......... alin. …... lit. …... din 

......................... 

3. art. .......... alin. …... lit. …... din ............................  și   7.   art. .......... alin. …... lit. …... din 

......................... 

4. art. .......... alin. …... lit. …... din ............................  și   8.   art. .......... alin. …... lit. …... din 

......................... 

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul2): 

    a) .........................................................................................,înregistrată la 

........................................................ cu nr. ................................., având codul fiscal nr. 

..........................., cu sediul în ..................................... 

....................................................................................................., reprezentată de 

..............................................., în calitate de ......................................., identificat prin ...... seria 

….... nr. ………., eliberat de ......................, la data de .................... CNP 

............................................, cu domiciliul în ......................................, str.................... 

............................................. nr. ..........., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul 

................................, și de .................................................., în calitate de 

...................................., identificat prin ........, seria ...... nr. ............., eliberat de ......................, 

CNP ..................................................., cu domiciliul în ..............................., str. 

..................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........................   

    b).............................................................................., identificat prin ...... seria ….... nr. 

………., eliberat de ......................, la data de .................... CNP ............................................, cu 

domiciliul în ......................................, str.................... ............................................. nr. ..........., 

bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ................................,  

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni: 

     A. Contravenientul .................................................................................................  se 

sancționează cu: 

1) ................. lei, conform art.…. alin...... din ...............; 5) ................... lei  conform art.... 

alin...... din ............; 

2) ................. lei, conform art.…. alin...... din ...............; 6) ................... lei  conform art.... 

alin...... din ............; 

3) ................. lei, conform art.…. alin...... din ...............; 7) ................... lei  conform art.... 

alin...... din ............; 

4) ................. lei, conform art.…. alin...... din ...............; 8) ................... lei  conform art.... 

alin...... din ............; 

în sumă totală de ............................... lei. 



      Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie 

............................................. 

 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 de zile de la data înmânării sau 

comunicării prezentului procesului-verbal a  jumătate din minimul amenzii. 

 

B. Sancțiuni contravenționale complementare 

În conformitate cu art. ....... alin..................... din .............................................., se 

dispun următoarele: 

pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces verbal 

.......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................... 

pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces verbal 

.......................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................... 

pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces verbal 

........................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................... 

C.  Alte mențiuni 

Îndeplinindu-se obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a 

formula obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare, acestea sunt consemnate, 

astfel3): 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................... 

.......................................................................................................................................................

.........................         Agent 

constatator,                                         Martor,                                            Contravenient, 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 

 
________ 
2) Se va completa „a)” pentru persoană juridică sau „b)” pentru persoană fizică.     
3) Obiecțiunile contravenientului sau, după caz, situația in care contravenientul nu are obiecțiuni, sunt consemnate 

în spațiul alocat in acest sens. 

 

 

 

 

                                                                                          Regim 

special 

                                        
Exemplar 1 
          
                             Seria ............. 

Nr. ............... 

 

 

Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plata se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la 

judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei 

rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul. 

 

Prezentul proces-verbal, care conține .... file, respectiv ....... pagini s-a întocmit în 3 

exemplare, din care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi ............................. sau se 



va transmite prin poșta cu aviz de primire/prin afișare la ușa principala a sediului/domiciliului 

contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal. 

Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un 

martor. 

 

                                                                                                                Am primit un 

exemplar al  

         prezentului proces 

verbal, 

 

         Agent 

constatator,                                       Martor,                                        Contravenient4), 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 

   ...........................................                  ............................................          .................................

.......................... 

     

 

Martor:  

 

Numele și prenumele ....................................................................................., născut la 

data de ...................., cu domiciliul în ......................................, str. ........................... nr. ...., bl. 

...., sc. ...., et. ...., ap. ..., sectorul/județul ……...................., identificat prin …....... seria ......... 

nr. ................., eliberat de ....................., la data de .................., CNP .........................................   

     

 

Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principala a sediului/domiciliului 

contravenientului. Drept care, s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii. 

 

                                    Agent 

constatator,                                                               Martor,                                            

                       

.......................................................                            ............................................................... 

  ......................................................  

 ............................................................... 

 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

  
 

 

 

 

________ 
4) În cazul în care contravenientul nu este de fata, refuză sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face 

mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie sa fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-

verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                   
Anexa nr. 3 

La Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 84/2023 

 

Caracteristicile de tipărire 

 a procesului -verbal de constatare și sancționare a contravențiilor 

 

1. Denumire: Proces- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor; 

2.  Seria și numărul: Instituția Prefectului-Județul Sibiu,  nr........(începând cu nr.00001); 

3.  Caracteristici de tipărire: 

- formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru, roșu, verde); 

- hârtie autocopiativă de calitate, care să  asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și 

pe copie; 

- se broșează în carnete/blocuri de câte 50 de procese verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor; 

- copertare și etichetare; 

-  perfor pe fiecare filă la 10 mm de cotor; 

4. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la 

stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege. 

5.  Circulă și se arhivează : 

- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuții de evidență și colectare a creanțelor statului 

competent; 

-exemplarul 2, la contravenient; 

-exemplarul 3, la agentul constatator 
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