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                R O M Â N I A         Ex.  3. 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE        
      INSTITU IA PREFECTULUI 
      JUDE UL CARAŞ-SEVERIN 
 

O R D I N 
privind reorganizarea la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin a Comisiei de 

Siguran  Rutier .  
 

                      
          Având în vedere scrisoarea Ministerului Administra iei şi Internelor nr.2.139.707/ 

02.11.2012 prin care se dispune înfiin area la nivelul fiec rei institu ii a prefectului a unei comisii 
de siguran  rutier , ca urmare a solicit rii Federa iei Na ionale a Formatorilor Rutieri din România, 
privind instituirea la nivelul fiec rei unit i administrativ-teritoriale a unei forme de organizare 
specifice de dialog social în domeniul ob inerii permisului de conducere; 
           V zând prevederile art.11̂ 2 din Ordonan a Guvernului nr.83/2001 privind înfiin area, 
organizarea şi func ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare 
a vehiculelor, cu modific rile ulterioare, ale art.29 şi art.32, alin.(1) din Regulamentul de aplicare a 
Ordonan ei de Urgen  a Guvernului nr.195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, aprobat 
prin Hot rârea Guvernului nr.1391/2006 cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

          Luând în considerare art.1 lit. b) din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
          inând seama de propunerile formulate prin Referatul nr.27.566/07.11.2012, de c tre 
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul 
Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, precum şi de adresa nr. 25.378/24.03.2015 a 
aceluiaşi serviciu. 
           În temeiul art.26, alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
           Prefectul Jude ului Caraş-Severin emite prezentul 
 

O R D I N: 
 

        Art.1.  (1) Se reorganizeaz  la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin, 
Comisia de Siguran  Rutier , în urm toarea componen a:  
 Coordonator:  - Petric  Ionu  Sebastian Purec, Subprefectul Jude ului Caraş-Severin. 
  Membri:  - Marinescu George, Şef Serviciu, Serviciul Public Comunitar Regim Permise  

de  Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 
     - Z ria Liviu Constantin, S.C. „AUTORIAL” S.R.L. Reşi a. 

- Pup zan Marius, S.C. „EURODINAMYC” S.R.L. Reşi a. 
- Popa Ioan Lucian, Instructor Autorizat, Reşi a. 
- Glogovicean Lucian, S.C. „NLC GRATI” S.R.L. 
- B lan Isaia, S.C. „INSTRUCTORI AUTO B LAN MIHAND ” S.R.L. 
Caransebeş. 
- Damian Petru S.C. „ANOCA” S.R.L. Caransebeş. 

     - Fran  Ion , S.C. „PROFI COMPANY 2006” S.R.L. Reşi a. 
     (2) Secretariatul Comisiei se asigur  de c tre Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.  

       Art.2.  (1) Comisia de Siguran  Rutier  constituit  potrivit art.1 din prezentul Ordin 
are rol consultativ şi se va întruni trimestrial în şedin  de lucru. 
   (2) La şedin ele de lucru vor fi invita i s  participe reprezentan i ai 
Inspectoratului de Poli ie al Jude ului Caraş-Severin - Serviciul Rutier şi Autorit ii Rutiere Române 
– Agen ia Caraş-Severin. 
   (3) Ordinea de zi a şedin elor de lucru va viza strict probleme referitoare la 
activitatea de preg tire a candida ilor pentru sus inerea examenului de ob inere a permisului de 
conducere desf şurat  de şcolile de conduc tori auto autorizate şi respectiv, la examinarea propriu-
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zis  efectuat  de c tre examinatorii Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor. 
   (4) Sinteza discu iilor purtate va fi cuprins  într-o minut  întocmit  de 
Secretariatul Comisiei şi va fi semnat  de c tre to i participan ii, urmând ca problemele identificate 
s  fie înaintate, spre analiz , institu iilor competente, potrivit prevederilor legale. 
      Art.3.  În cazul schimb rii unor persoane din func iile de inute, persoanele nou numite 
vor îndeplini în cadrul Comisiei, atribu iile ce au revenit persoanelor înlocuite, pân  la emiterea 
unui nou Ordin de reorganizare. 
                Art.4.  La data intr rii in vigoare a prezentului Ordin, se revoc  Ordinul Prefectului nr. 
171/04.04.2014 . 
      Art.5.  Prezentul Ordin intr  în vigoare la data comunic rii şi se transmite prin grija 
Serviciului Dezvoltare Economic  şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, persoanelor 
nominalizate la art.1, Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, Aplic rii Actelor Normative şi 
Contenciosul Administrativ din cadrul Instituiei Prefectului – Jude ul Caraş-Severin şi Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 
                   P R E F E C T, 

      
            Miu Nicolae CIOBANU    

  Contrasemneaz : 
                S U B P R E F E C T, 
 
                    Petric  Ionu  Sebastian PUREC  
 

           Avizat: 
      SERVICIUL VERIFICAREA   LEGALIT ŢII ACTELOR, A 

               APLIC RII ACTELOR NORMATIVE ŞI CONTENCIOSUL  
                ADMINISTRATIV 

                                          ŞEF SERVICIU, 
         
                   Liliana TURCOANE 
 

  
             SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMIC  ŞI  

     CONDUCEREA SERVICIILOR PUBLICE  
                      DECONCENTRATE 

                                      ŞEF SERVICIU, 
 

     DORAN Ion       
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