
ROMÂNIA 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE   Ex.  ___  
INSTITU IA PREFECTULUI 
JUDE UL CARAŞ-SEVERIN 
 
 
           ORDIN 

 
privind modificarea art. 1 și art.2 din Ordinul Prefectului nr.112/20.04.2016 privind reorganizarea 
Comisiei jude ene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr.290/2003 şi a Legii nr. 393/2006 

Caraş-Severin, precum și reorganizarea Comisiei tehnice de specialitate pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003, cu modific rile ulterioare 

 
 
             Având în vedere art. 6 alin. (1) şi (2) și art. 9 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicat , cu 
modific rile ulterioare, precum şi prevederile art. 33 din Normelor metodologice pentru aplicarea 
Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, aprobate prin H.G. nr. 753/1998, cu modific rile ulterioare; 
 
             V zând prevederile art. 8 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau 
compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re inute sau r mase 
în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului 
de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi prevederile art.14 – art.16 din Normele 
Metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii 
cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re inute sau r mase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de 
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modific rile 
şi complet rile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1120/2006, modificat  de H.G. nr. 57/2008;  
 

  V zând referatul nr.3/11333/01.09.2017 al Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, a 
Aplic rii Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ; 

 În temeiul prevederilor art. 26 alin.(1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare  
 PREFECTUL JUDE ULUI CARAŞ-SEVERIN EMITE PREZENTUL 
 
       O R D I N : 
 
               Art. 1 – Art.1 din Ordinul Prefectului nr.112/20.04.2016, cu modific rile ulterioare, privind 
reorganizarea  Comisiei jude ene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, a Legii nr.290/2003 şi a Legii nr. 
393/2006 Caraş-Severin, se modific  dup  cum urmeaz  : 
 
           PREŞEDINTE:  
                     - Matei LUPU                    - Prefectul Jude ului  Caraş-Severin 
 
            SECRETAR:  
                    - Turcoane Liliana               - Şef Serviciu, Serviciul Verificarea Legalit ii Actelor, a  
                                                                   Aplic rii Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ,  
                                                                    Institu ia Prefectului Jude ul Caraş-Severin 
              MEMBRII:  

          - Roşe i Gheorghe              -  Director, Oficiul de Cadastru şi  Publicitate Imobiliar  
                                                                     Caraş-Severin  
                                                                             - / -  



 
                                                                       -  2 –  
 
                     -  Zarcula Iosif – Marius        -  Director Executiv, Direc ia pentru  Agricultur  Jude ean  
                                                                        Caraş-Severin  
          - Peptan  Valentin                    - Inspector Şef Jude ean, Inspectoratul  Jude ean în  
                                                                         Construc ii Caraş-Severin 
                    - Roşu Lauren iu Ovidiu         -  Şef serviciu, Arhivele Na ionale, Serviciul Jude ean 
                                                                        Caraş-Severin 
                    - Cozma Doru Constantin       -  Şef Administra ie, Administra ia Jude ean  a Finanelor  
                                                                        Publice Caraş-Severin            
                    - Florica Dobre                       -  Notar Public 
 
               Art.2 - Art.2 din Ordinul Prefectului nr.112/20.04.2016, cu modific rile ulterioare, privind 
reorganizarea Comisiei tehnice de specialitate pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, se modific  în 
sensul c , domnul Popescu Marius se înlocuiește cu doamna Negoițescu Monica Florena. 
 
 Art. 3 – Prezentul ordin se va comunica prin grija Serviciului Verificarea Legalit ii Actelor, a 
Aplic rii Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ persoanelor nominalizate.  

 
 
 
 

         PREFECT, 
 

                                Matei LUPU   
                                         SUBPREFECT,  

 
                                                                                       Petric -Ionu -Sebastian  PUREC 
 
              SERVICIUL VERIFICAREA LEGALIT II ACTELOR, 
                       A APLIC RII ACTELOR NORMATIVE  
                       ŞI CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 
                                ŞEF SERVICIU,  
 
                             Liliana  TURCOANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.________ 
din_______/2017 
D/ SVLAAANCA/ ordin comisie jude ean  și tehnic  de specialitate  Lg. 290/2003/GA/GA 2 exemplare 
Ex.1 : SVLAAANCA Institu ia Prefectului jude ul Caraş-Severin  
Ex.2 multiplicat pentru  persoanele nominalizate . 
 


