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2. COMPONENTA BIROUL JUDE EAN ALBA  PENTRU URM RIREA APLIC RII 
UNITARE A LEGILOR PRIVIND RESTITUIREA PROPRIET ILOR    

 

 

Preşedinte:  Cazacu Ovidiu     șef serviciu Instituția Prefectului  jud. Alba 

 

membrii   Chiril  Crina Elena   consilier juridic Instituția  Prefectului jud. 

Alba 

  Câmpean Indira Codruța consilier juridic Instituția Prefectului 
jud. Alba 

  Martin Angela                consilier juridic Instituția Prefectului 
jud. Alba 

  Mera Nicolae Gheorghe   consilier juridic Instituția Prefectului 
jud. Alba 

  Untea Dan Gheorghe      consilier  Instituția Prefectului jud. 
Alba 

conform Ordinului prefectului județului Alba nr. 3 din 4 ianuarie 2018. 

 

 3. PRINCIPALELE  ATRIBU II 

 
 
    Biroul judeţean Alba centralizează datele din teritoriu de la persoanele juridice care 
deţin imobile ce intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 



completările ulterioare, şi întocmeşte situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pct. 1, 
pe care le transmite Autorităţii la termenele şi prin modalităţile stabilite de aceasta. 
 
     Biroul judeţean Alba îndeplineşte următoarele atribuţii: 
 
    a) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea 
proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile 
administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate; 
 
    b) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritate; 
    c) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate; 
 
    d) la cererea Secretariatului tehnic al Comisiei speciale de retrocedare a unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
din România şi a Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, în 
urma verificării în teritoriu, comunică situaţia juridică şi locativă a imobilelor solicitate 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, 
republicată, precum şi titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 



 


