
R O M A N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

m O R D I N U L nr. 
din 

privind deschiderea unui punct de lucru pentru desfăşurarea probei practice în vederea obţinerii 
permisului de conducere în municipiul Fălticeni 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA, 

Dat fiind: 
- Referatul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor 
Suceava nr. 55457 din 06.05.2022 şi adresa nr. 14461 din 05.05.2022 a secretarului de stat Aneta Matei 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeâul Suceava cu nr.8834 
din 05.05.2022; 
- prevederile art. II2, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare 
regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

în temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) şi alin. (I1) din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul: 

ORDIN: 

Art.l. Se deschide un punct de lucru pentru desfăşurarea probei practice în vederea obţinerii permisului 
de conducere în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava în perioada 16.05.2022 - 17.07.2022. 
Art.2. în aceeaşi perioadă se constituie sesiuni suplimentare de examinare la proba practică, în zilele de 
week-end, în vederea obţinerii permisului de conducere la categoriile şi subcategoriile B, C, D şi E, 
destinate candidaţilor care vor trebui reprogramaţi, date ce vor fi stabilite în timp util. 
Art.3. Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice al Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava va 
asigura comunicarea prezentului ordin. 
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