
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 

 
 
 

O R D l N 
pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu  nr. 229/2010 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei 

de către  Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu 
 

Prefectul Judeţului Sibiu, 
 În baza referatului nr. 2236/27.01.2022 al Compartimentului Apostilare, prin 
care se propune emiterea unui ordin pentru modificarea Ordinului Prefectului Judeţului 
Sibiu  nr. 229/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a 
apostilei de către  Institutia Prefectului – Judeţul Sibiu, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1- 2) şi art. 24 alin. (1- 2) din 
Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa 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, aprobată prin Legea nr. 
52/2000, cu modificările ulterioare şi ale art. 2 alin. (1) pct. 2. lit. m) din Hotărârea 
Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

În acord cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 63/2022 privind numirea 
domnului Şebu Sebastian-Gheorghe în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 35/12.01.2022 și ale Ordinului Prefectului 
Județului Sibiu nr. 19/2022 privind stabilirea atribuțiilor subprefecților județului Sibiu 
și desemnarea înlocuitorului de drept al Prefectului,  

Ţinând cont de prevederile 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, 

emite următorul,  
O R D I N : 

 
 Art. I.- Se modifică alin. (1) al art. 5 din Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu  nr. 
229/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei de către  
Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează :  
 „ Art. 5.- (1) Se desemnează domnul subprefect Şebu Sebastian-Gheorghe, în 
vederea semnării apostilei.” 

Art. II. -   Se modifică alin. (2) al art. 5 din Ordinul Prefectului Judeţului Sibiu  
nr. 229/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei de 
către  Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu, cu modificările şi completările ulterioare, 
după cum urmează :  

  „Art. 5. - (2) În lipsa subprefectului, apostila se semnează de către una din 
cele două persoane care se împuternicesc prin prezentul ordin să înlocuiască 
subprefectul, şi anume :  
  1.- Moldovan – Fulea Ana -Maria – șef serviciu 
  2.- Belei Raluca - Brîndușa – consilier juridic.” 



 
 

Art. III. - Dispoziţiile contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea. 
Art. IV. - Prezentul ordin se comunică prin grija Serviciului Juridic. 

 

 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Șef Serviciul juridic          Aviz  legalitate, 
                                     Consilier Juridic, 
                             Moldovan -Fulea Ana - Maria     Leșan Ramona Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sibiu, 2.02.2021 
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