
M I NISTERU L AFACERILOR INTERN E
INSTITUTIA PREFECTULUI . JUDETUL BISTRITA.NISAUO
PREFECT

ORDIN
,r. /A din 2l .og.2oz2

pentru modificarea 9i completarea Ordinului Prefectului nr. 118 din
10.05.2O2L privind actualizarea componenlei Colectivutui de lucru
al Comisiei jude[ene Bistrifa-Nisdud pentru stabitirea dreptutui de
proprietate privati asupra terenurilor, cu modificirile ulteiioare

Prefectul judegului Bistrita-Nisiud;
Av6nd tn vedere:
- Referatul nr. lIDlL9641 din 20.09.2022 al Serviciului pentru verificarea

legatitStii actelor, a aplic5rii actelor normative gi contencios administrativ;
- Ordinul Prefectului nr. 115 din 27.06.2022 privind exercitarea, cu

caracter temporar de c5tre domnul Popescu Geoff-Ghar-Adrian, a funcliei
publice de conducere, temporar vacant5 de 9ef seruiciu at Serviciului pentru
verificarea legalitSlii actelor, a aplicirii actelor normative 9i contencios
administrativ;

- Ordinul Prefectului nr.116 din 29.06.2022 privind modificarea
raportului de serviciu al doamnei Szakacs-Mafton Szidonia Erika, consilier
juridic clasa I, grad profesional superior, gradalia 5, prin transfer ta cerere,
incepdnd cu data de29.O7.2O2Z;

- Ordinul Prefectului nr. 160 din 31.08.2022 privind numirea doamnei
Trigcd Florentina, in funclia publici de execulie de consilier, clasa I, grad
profesional principal, gradalia 3, prin transfer la cerere, incep6nd cu
0t.09.2022;

- prevederile art.4 alin.(2) din Anexa 1 la Hot5r6rea Guvernutui
nr.890/2005 pentru aprobarea Regutamentului privind procedura de
constituire, atribuliile gi func$ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privati asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a
titlurilor de proprietate, precum gi punerea in posesie a proprietarilor, cu
modificSrile 9i conrplet5rile ulterioare;

- prevederile art.6 alin.(2) lit. j) din HotE16rea Guvernului nr.90612020
pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale Ordonanlei de urgen!5 a
Guvernului nr, 57l20Lg privind Codul admirristrativ, cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare;

- Avizul de legalitate nr. IID/20509120.09.2022 al Serviciului pentru
verificarea legalitStii actelor, a aplic5rii actelor normative gi contencios
administrativ;



ln temeiul prevederilor art.252alin.(2), art.258 lit.(fl 9i art.ZT;alin.(1)
9l alin.(l^l) din Ordonanla de urgenf5 a Guvernului ni.SllZOLg privind
Codul administrativ, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, emite
prezentul:

ORDIN

Aft.I Se modific5 9i se completeaz5 Ordinut Prefectutui nr.ll8 din
10.05.2021 privind actualizarea componenlei Colectivului de lucru al
Comisiei judetene Bistrila-N5s5ud pentru stabilirea dreptului de proprietate
privat5 asupra terenurilor, cu modific5rite ulterioare, dupH cum urmeaz5:

1. Art.1 pct.2 se modific5 9i va avea urm5torut cuprins:
_ ,,2. Popescu Geoff-Ghar Adrian - gef seruiciu, seruiciul pentru

verificarea legalitSlii actelor, a aplicSrii aitelor normative 9i contencios
administrativ, Institutia Prefectului Judelul Bistrila-N5s5ud - membru;,,

2.La art.1, dupi pct.B se introduce un nou punct, pct.9, cu urmfitorul
cuprins:

,,9. Trigc5 Florentina - consilier, grad profesional principal, Serviciul
pentru verificarea legalitSlii actelor, a aplicirii actelor normative 9i
contencios administrativ, Institulia Prefectutui Judelul Bistrila-NEsEud
membru."

Aft.II Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin se
incredinteaz5 Colectivul de lucru al Comisiei judelene Bistrila-N5s5ud pentru
stabilirea dreptului de proprietate privat5 asupra terenurilor.

4ft. III Prezentul ordin se comunicS de cStre Secretarul General at
instituliei prefectului prin intermediul Compaftimentutui organ izarea
proceselor electorale gi apostilS, in format letric gi etectronic cu confirmare
de primire, cu:

- Cancelaria Prefectului;
- Subprefectul judelului Bistrila-N5s5ud - Ioan Zdgrean;
- membrii Colectivglui de lucru al Comisiei judelene Bistrila-NHsdud

pentru stabilirea dreptului de proprietate privat5 asupra terenurilor;
- Oficiul de Cadastru 9i Publicitate Imobiliard Bistrila-N5sHud;- Serviciul pentru verificarea legalit5lii actelor, a apticSrii actelor

normative gi contencios administrativ.
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