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ORDIN nr. 333/24.10.2022  

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; 
 În baza referatului de aprobare întocmit de Serviciul juridic cu nr. 
12634/G/SJ/19.10.2022; 
 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, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1. 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 
-  domnul Cazacu Ovidiu - șef serviciu, Serviciul juridic 
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- doamna Câmpean Indira Codruța – consilier juridic superior în cadrul Serviciului 
juridic - Compartimentul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, reprezentare în 
instanță, apostilă și procesul electoral 

-  doamna Coman Georgeta Paula – consilier juridic superior în cadrul Serviciului 
juridic - Compartimentul controlul legalității, contencios administrativ și îndrumarea 
autorităților administrației publice locale” 

2. Art. 5 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 5. (1) În cadrul Instituției Prefectului - Județul Alba se organizează Biroul 

Apostilă, prevăzut la art. 4 alin. 1 din 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, în care își vor desfășura 
activitatea următorii funcționari publici: 

- domnul Untea Dan - Gheorghe – consilier superior 
- doamna Stan Claudia - Petruța – referent superior 
- doamna Popescu Mirela - Marta – consilier juridic superior 
- doamna Matei Maria – consilier juridic superior” 
 
Art. II. Fișele posturilor pentru persoanele desemnate prin prezentul ordin să 

desfășoară activități privind eliberarea apostilei cu privire la actele oficiale 
administrative, în cadrul Instituției Prefectului - Județul Alba, se completează în mod 
corespunzător. 

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. 

Art. IV. Orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea la data intrării în 
vigoare a prezentului ordin. 

 
 

p. PREFECT, 
ANDREI VINCZE 

SUBPREFECT 
 
 

Contrasemnează, 
p. Secretar general 

Ovidiu Cazacu 
Şef serviciu       

Avizat pentru legalitate 
      Consilier juridic 

         Indira Codruța Câmpean 
 
 
 
 
 
 


