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ORDIN nr. 26/2022  
privind modificarea Ordinului Prefectului județului Alba nr. 243/2021 privind 

stabilirea atribuțiilor privind aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative la nivelul    
Instituției Prefectului - Județul Alba, cu modificările și completările ulterioare 

 
 Prefectul judeţului Alba, Nicolae Albu; 
 În baza referatului de aprobare întocmit de Serviciul juridic cu nr. 
2693/G/SJ/31.01.2022; 

Văzând: 
- H.G. nr. 52/2021 din 12 ianuarie 2022 privind numirea domnului Mureşan 

Corneliu în funcţia de subprefect al judeţului Alba; 
- Decizia Primului Ministru nr. 563/2021 din 26 noiembrie 2021 privind 

exercitarea, cu caracter temporar, pentru o perioadă de 6 luni, de către doamna Indira-
Codruţa Câmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de 
secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba; 

- Ordinul Prefectului județului Alba nr. 10/2022 privind stabilirea atribuțiilor 
principale în sarcina domnului Mureșan Corneliu, subprefectul județului Alba; 
 Având în vedere: 

- Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu 
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 
5 octombrie 1961, cu modificările și completările ulterioare; 

- Instrucțiunile  ministrului administrației și internelor nr. 82/2010 din 29 martie 
2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele 
oficiale administrative, cu modificările și completările ulterioare; 
 Ținând cont de: 

- dispozițiile art. 258 lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- dispozițiile art. 2, pct. 2 litera m) din HG nr. 906/2020 din 22 octombrie 2020 
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul  art. 275 alin. (1), (1^1) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit 
prezentul 

O R D I N: 
 

Art. I. Ordinul Prefectului județului Alba nr. 243/2021 privind stabilirea 
atribuțiilor privind aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative la nivelul Instituției 
Prefectului - Județul Alba, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Prefectului județului 
Alba nr. 272/2021, se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. Se desemnează domnul Mureșan Corneliu, subprefectul județului Alba, 
pentru coordonarea activității de eliberare a apostilei de către Instituția Prefectului - 
Județul Alba cu privire la actele oficiale administrative.” 

2. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
  ”Art. 2.  Apostila eliberată de Instituția Prefectului - Județul Alba va fi semnată, 

în principal, de către domnul Mureșan Corneliu, Subprefectul județului Alba.” 
3. Art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”Art. 3. Atribuția de semnare a apostilei, în situația în care subprefectul 
desemnat conform art. 2 nu se află în instituție (concediu de odihnă, concediu de studii, 
concediu de boală, delegație, etc.), se deleagă, în următoarea ordine, către:  

- domnul Vincze Andrei - subprefectul județului Alba 
- doamna Câmpean Indira Codruța - secretarul general al Instituției Prefectului 

județul Alba 
- domnul Cazacu Ovidiu - șef serviciu, serviciul juridic.” 
Art. II. Celelalte dispoziții stabilite prin art. 4 -7 ale Ordinul Prefectului județului 

Alba nr. 243/2021 privind stabilirea atribuțiilor privind aplicarea apostilei pe actele 
oficiale administrative la nivelul Instituției Prefectului - Județul Alba se mențin 
neschimbate. 

Art. III. Serviciul juridic va comunica prezentul ordin persoanelor în cauză, 
Ministerului Afacerilor Interne precum și compartimentului Resurse Umane din cadrul 
Instituției Prefectului - Județul Alba pentru a se atașa, în copie, la dosarele profesionale 
ale persoanelor nominalizate. 

 
 
 

PREFECT, 
NICOLAE ALBU 

 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar general 

Indira Codruța Câmpean 
 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
Alba Iulia, 
  
Nr. 26/2022 din 01.02. 2022 
 
 
 


