
 ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETULGIURGIU t

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Prefectului nr. 4331O5.L1.2019, privind modul de
organizare a activit5lilor necesare desfiguririi examenului pentru oblinerea permisului

de conducere

PREFECTUL JUDETULUI GIURGIU,
Avdnd in vedere :
- adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere 9i tnmatriculare a

Vehiculelor, nr. 37272120.02.2020, inregistratS la institutia noastrb sub nr. 32L2120.02.2020;
- prevederile art.4, alin. 3-7, din Ordinul M.A.I, nr,26812010, privind procedura de examinare

pentru obtinerea permisului de conducere, modificat si completat ulterior;
- prevederile aft. 23, alin. 10, din O.U.G. nr. L9512002, privind circulatia pe drumurile publice,

republicatS, cu modific5rile si complet5rile ulterioare; t

- prevederile art. 32, din Anexa la H.G. nr. L39L12006, pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, modificat5 si completatS;

- prevederile art. 6, pct. 6, lit. b, din H,G. nr. 46012006, pentru aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 34012004, privind Prefectul si Institulia prefectului;

- prevederile aft. 258, lit. e, din O.U.G. nr. 57120t9, privind Codul administrativ;
-prevederile art. 58-59, din Legea nr. 2412000, republicatS, privind normele de tehnicS

legislativ5 pentru elabgrarea actelor normative;- 
-referatul nr. 33W t/t,Ol lolo intocmii de Serviciut juridic;

tn temeiul art.275, din O.U.G. nr.57l2OL9, privind Codul administrativ, emite prezentul

ORDIN:

Art. 1. - La data emiterii prezentului se aprobb modificarea aft. 3, din Ordinul Prefectului nr.
433/05'11'20t9, privind modul de organizare a activit5lilor necesare desf5guririi examenului pentru
oblinerea permisului de conducere, dupd cum urmeazd: Examinarea candidatilor /a proba practbd
pentru oblinerea permisului de conducere categoriile 81, B, BE, va consta in verificarea aptituclinilor
,9i comportamentului in trafic pe strdzile de pe raza Municipiului Grurgiu, pe trasee/e stabilite de
cdtre Seruiciul Rutier din cadrul Inspectoratului Judelean de Polifig gi-va avea loc in zilete de luni
pdnd vineri inclusi4 sdptdmdnal, intre orele 0B:30-16:3Q iar fn situalii punctualq excepfionale,

la proba practicd se va realiza si in zilele de sdmbdtd, intre orele 08:00-16:0Q ale
fiecdrei sdptd mdn i, cu aproba rea prea la bild, n ecesa re acestei activitdti.

Aft. 2. - La data emiterii prezentului se aprob5 modificarea art. 4, din Ordinul prefectului nr.
433/05.11.2019, privind modul de organizare a activit5tilor necesare desfSgur5rii examenului pentru
obtinerea permisului de conducere, dup5 cum urmeazd: Examinarea candidalilor la proba practicd
pentru oblinerea permisului de conducere categoriile Cl, C CIE CE Dl, DIE D, DE va consta in
uerificarea aptitudinilor gi compoftamentului fn trafic pe strdzile de pe raza Municipiului Giurgiu, gi
in afara acestuia, pe traseele stabilite de cdtre Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratului Judelean
de Poliliq gi va avea loc in zilele de joi gi vinen, inclusiq sdptdmdnat, intre orele 0B:30-16:3e iar in
situalii punctuale, exceplionalg examinarea la proba practicd se va realZa si fn zilele de sdmbdtd,
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fntre orele 0B:00-16:0Q ale fiecdrei sdptdmdnl cu aprobarea prealabild, necesard desfdsurdrii
acestei activitdfi.

Aft. 3. Prezentul ordin intrS in vigoare la data semnErii acestuia.

_ Art. 4. - Compartimentul financiar contabilitate va publica prezentul Ordin pe site-ul Institutiei
Prefectului-Judetul Giurgiu, va comunica acest Ordin Serviciului Public Comunitai Regim permise.de
Conducere si tnmatriculare a Vehiculelor, ce va urmdri aducerea lui la indeplinire, si il va inainta
Direcliei Regim Permise 9i inmatriculare a Vehiculelor.
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