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ORDIN  Nr. 365/20 decembrie 2021 
privind modificarea și actualizarea Comisiei județene Alba pentru stabilirea  

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 
Prefectul județului Alba; 

 În baza Referatului de aprobare întocmit de Serviciului juridic înregistrat sub nr. 15744/2021 

prin care se propune aprobarea, prin ordin al Prefectului județului Alba, a modificării și actualizării 
componenței Comisiei județene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor; 

Văzând Decizia Primului ministru nr. 563/2021 din 26 noiembrie 2021 privind exercitarea, cu 

caracter temporar, de către doamna Indira-Codruţa Câmpean a funcţiei publice vacante din categoria 
înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 1140 din 26 noiembrie 2021; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar, ale Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi 
cele ale art. 4 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 H.G. nr. 
890/2005, cu modificările și completările ulterioare;  
     În temeiul art. 275 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 
 

O R D I N: 

 
Art. I. Anexa la Ordinul Prefectului judeţului Alba nr. 94/2019 referitoare la componența 

Comisiei județene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  se 

modifică și se înlocuiește cu anexa alăturată, care face parte integrantă din prezentul ordin. 
ART. II. Prezentul ordin se va comunica, prin grija Serviciului juridic din cadrul Instituţia 

Prefectului - Județul Alba, astfel: 

- O.C.P.I. Alba şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; 
- membrilor Comisiei județene Alba pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, prin serviciul de email; 

- va fi afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului –Județul Alba. 
   

Prefect 

Nicolae ALBU 
 
 

                      Contrasemnează   

                                   Secretar  general   
                        Indira-Codruţa Câmpean  
                  

 


