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ORDIN 
pentru modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr.  553/2018 
privind constituirea Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de 

realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 
312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu 

documentație la bază 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Direcţiei Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice, 

înregistrat sub nr. 3443/04.03.2020, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
modificarea Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018  privind constituirea 
Comisiei pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificării cererilor 
formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din 
anul 1921, cu documentație la bază, 

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne – Secretar de Stat, cu nr.  
23895/29.11.2018, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu sub nr. 
16286/03.12.2018, prin care se solicită constituirea unei comisii în vederea îndrumării 
și controlului modului de realizare a verificărilor cererilor formulate în baza legilor 
reparatorii, de către moștenitorii condamnaților de război ce au săvârșit infracțiunile 
prevăzute de Legea nr. 312/1945 pentru urmărirea și sancționarea celor vinovați de 
dezastrul țării sau de crime de război și de către persoanele care au fost expropriate, 
moștenitorii acestora și care au primit despăgubiri potrivit Legii reformei agrare din 
anul 1921, având la bază documentația transmisă până în prezent,  

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) pct. 1 lit. b din Hotărârea 
Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere că domnișoara Fodor Elena Petrina, membru titular al Comisiei 
pentru îndrumarea și controlul modului de realizare a verificării cererilor formulate 
privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, 
cu documentație la bază, și-a modificat raportul de serviciu prin transfer în interesul 
serviciului din cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu în cadrul UAT Dărmănești, 
județul Bacău, conform Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 128/2.03.2020, fiind 
înlocuită de doamna Oltean Anca Mirela, consilier juridic din cadrul Direcţiei Verificarea 
Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 169/10.03.2020 privind 
exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al 
judeţului Sibiu de către domnul Mircea – Dorin Crețu, precum și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 170/10.03.2020 privind exercitarea cu caracter temporar, în condiţiile 
legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Muntean Sanda 
– Ligia, Hotărâri ale Guvernului, publicate în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 
197/11.03.2020, 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 



emite următorul,  
O R D I N  : 

 

Art. I. – Se modifică art. 1 al Ordinului Prefectului Județului Sibiu nr. 553/2018 
și va avea următorul conținut : 

“Art. 1. - Se constituie Comisia pentru îndrumarea și controlul modului de 
realizare a verificărilor cererilor formulate privind aplicarea Legii nr. 312/1945 și 
aplicarea Legii reformei agrare din anul 1921, cu documentație la bază, având 
următoarea componenţa : 

 

Art. II. – Își încetează aplicabilitatea dispozițiile contare prezentului ordin. 
Art. III. - Comunicarea prezentului ordin membrilor comisiei mixte revine 

Direcţiei Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice. 
 

 

 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sibiu, în 24.03.2020    
Nr. 169 
 

1. Oltean Anca -Mirela 
 

-  membru 
titular 

 - Instituţia Prefectului – Judeţul 
Sibiu; 
 

2. Tomuța Monica - Diana 
 

-  membru 
titular 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu, 
Compartiment Aplicarea Actelor cu 
Caracter Reparatoriu; 
 

3. Mocan Diana-Mariana 
 

-  membru 
titular 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu; 
 

4. Hususan Elena 
 
 
Mărginean Marilena Ioana 

-  membru 
titular 
 
- membru 
supleant 

- Serviciul Județean al Ahivelor 
Naționale 

5. Oarga Vasile 
 
 
Bîrs Mariana Georgeta 

-  membru 
titular 
 
- membru 
supleant 

- Oficiul pentru Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sibiu 


