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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 
 

Atribuţiile postului aferent funcţiei publice de execuţie de cosilier 
juridic, grad profesional superior din cadrul Compartimentului 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu 

 
1. verifică contestaţiile depuse de persoanele îndreptăţite împotriva 

propunerilor comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate 
privată şi prezintă concluziile în legătură cu stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor; 

2. întocmeşte referate cu propunerile de soluţionare a contestaţiilor depuse 
de persoanele îndreptăţite, împotriva propunerilor comisiilor locale de 
atribuire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

3. verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile locale pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole, în 
special existenţa actelor doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, 
autenticitatea şi concludenţa acestora şi întocmeşte documetaţia pentru 
comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor în vederea adoptării hotărârilor; 

4. acordă aviz de legalitate pentru documentaţiile întocmite de către 
compartimentul de resort cu privire la validarea sau invalidarea unor 
propuneri ale comisiilor locale de stabilire a dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor şi emiterea hotărârilor de către comisia 
judeţeană; 

5. participă la realizarea lucrărilor de secretariat ale comisiei judeţene 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

6. desfăşoară acţiuni de verificare şi îndrumare privind modul de exercitare 
de către primari a atribuţiilor delegate şi exercitate de către aceştia în 
numele statului; 

7. acordă, la cererea şi cu acordul prefectului, asistenţă juridică de 
specialitate, în aparatul propriu de specialitate al prefectului; 

8. formulează acţiuni, apeluri, recursuri, întâmpinări, cereri de intervenţie 
în litigiile în care comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, are calitate procesuală; 

9. răspunde la adresele şi interogatoriile instanţelor de judecată; 
10. centralizează şi întocmeşte lista cu evoluţia cauzelor în care Comisia 

judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor, este parte cu ocazia fiecărei şedinţe a comisiei judeţene; 

11. reprezintă prefectul şi instituţia prefectului în faţa notarilor publici, a 
instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau 
instituţii publice; 

12. susţine în faţa instanţelor de judecată punctul de vedere însuşit şi 
aprobat de conducere instituţiei; 

13. ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în „Registrul 



2 

cauzelor", completează „Opisul cauzelor" şi condica de termene a 
acestora, pentru litigiile în care prefectura sau comisia judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, este parte 
în proces; 

14. desfăşoară acţiuni la nivelul întregului judeţ pentru urmărirea aplicării şi 
respectării actelor normative, face propuneri privind îmbunătăţirea stării 
de legalitate, pe care le înaintează prefectului; 

15. participă la organizarea, împreună cu primarii, a unor acţiuni de 
cunoaştere şi de aplicare corectă a legilor şi a celorlalte acte normative; 

16. verifica documentaţiile transmise de către Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud în vederea emiterii titlurilor de 
proprietate; 

17. întocmeşte referate de oportunitate prin care propune prefectului 
neexercitarea căii ordinare sau extraordinare de atac atunci când 
sentinţele date în cauză sunt legale sau temeinice sau exercitarea căii 
ordinare sau extraordinare de atac în situaţia în care aceasta se impune; 

18. susţine în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad acţiunea formulată 
precum şi căile de atac atunci când este cazul; 

19. face demersuri în vederea punerii în executare a hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, pronunţate în dosarele 
civile instrumentate; 

20. asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a 
Cancelariei Primului-Ministru, reprezentarea Guvernului sau a Primului 
Ministru în faţa instanţelor judecătoreşti; 

21. soluţionează în termenele prevăzute de lege petiţiile repartizate de 
conducerea prefecturii, comunicând răspunsul compartimentului 
Informare şi Relaţii Publice şi întocmeşte raportul petiţiei; 

22. participă la audinţele acordate de conducerea instituţiei, la solicitarea 
acesteia; 

23. ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii şi punerea în executarea 
a acestora potrivit legii, în vederea realizării creanţelor şi a altor drepturi 
patrimoniale ale instituţiei, precum şi ale Ministerului Afacerilor Interne; 

24. completează zilnic în Registrul electronic pe baza programului informatic 
achiziţionat, cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

25. întocmeşte lista cauzelor repartizate care vor fi judecate în săptămâna 
ce urmează şi stadiul săptămânal al cauzelor judecate în săptămâna 
anterioară; 

26. participă împreună cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate, în 
cadrul comisiilor mixte constituite prin ordin al prefectului, la acţiuni de 
verificare la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea şi respectarea 
actelor normative; 

27. verifică dosarele întocmite în vederea acordării de despăgubiri, în baza 
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente; 
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28. înaintează dosarele la Autoritatea Naţională pentru Restituirea 
Proprietăţilor Bucureşti în vederea acordării de despăgubiri 

29. întocmeşte note juridice prin care propune avizarea 
favorabilă/nefavorabilă a proiectelor de ordine ale prefectului întocmite 
de Compartimentul Urmărirea Alicării Actelor cu Caracter Reparatoriu; 

30. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în baza împuternicirilor date de 
prefect; 

31. arhivează propriile acte, respectiv corespondenţă, actele de autoritate 
ale autorităţilor administrativ teritoriale, dosarele de la instanţele de 
judecată, întocmind proces-verbal pe care îl predă la arhivă; 

32. întocmeşte săptămânal raportul de activitate şi programul propriu de 
activitate care este prezentat la sfârşitul săptămânii prefectului; 

33. întocmeşte circulare către unităţile administrativ teritoriale în vederea 
formulării unor răspunsuri şi întocmirii unor situaţii solicitate de 
instituţiile centrale; 

34. își însușește și respectă prevederile legislației în domeniul securității și 
sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora; 

35. respectă obligaţiile ce revin personalului instituţiilor publice în domeniul 
protecţiei mediului, conform normelor şi regulamentelor în vigoare; 

36. identifică şi raportează către responsabilul de risc desemnat riscurile 
aferente activităţii proprii şi aplică măsurile de minimizare stabilite; 

37. poate semnala neregularităţi de care are cunoştinţă, direct sau indirect, 
fiind protejat împotriva oricăror discriminări; 

38. urmăreşte implementarea standardelor de control intern/managerial la 
nivelul structurii în care îşi desfăşoară activitatea, în limitele de 
competenţă și conform dispozițiilor șefului ierarhic; 

39. îndeplineşte orice alte sarcini care au legătură cu natura postului, 
atribuite de şefii ierarhic superiori. 

 

 


