
ROMANIA

MINISTERUL AFACERILOR IN'I'ERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDE:IUL BUZAU

ORDIN

privind reorganizlrea Colectivului de lucru de pe liingi Comisia judefeani

pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor lBuziu

Avdnd in vedere :

- prevederile Legii nr.34012004 privind prefectul gi institulia prefectului, republicatS,

cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr.I8ll991, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- prevederile H.G. nr.89012005, pentru aprobarea Regula:mentului privind prrocedura

de constituire, atribuliile gi funclionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de

proprietate privatd asupra terenurilor, a modelului gi modului de atribuire a titlurilor
de proprietate, precum qi punerea in posesie a proprietarilor, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

- adresa nr.13310127.12.2017 aDirecliei pentru Agriculturii a judefului BuzduL;

- referatul nr.101/04.01.2018 intocmit de coordonatorul Colectivului de lucru:;

in temeiul art. 26 alin (1) din Legea privind prefectul gi institufia pr,efectului

nr.34012004, cu modificflrile gi completirile ulterioare.,

Prefectul judelului Buzdu emite urmiitorul

ORDIN:

Art.l - Se reorganizeazd Colectivul de lucru de pre l6ngd Comisia judeleand

pentru stabilirea dreptului de proprietate privatd asu{)ra terenurilor Buzdu, in

urmdtoarea componenld :

- Bordea Stelice - consilier superior, Institulia Prr:fectului - Judelul Buzdu,

coordonator al Colectivului de lucru;

- Alecu Mihai-Cristian - consilier juridic, Institulia Prefecfului - judelul Buziiu;

- Manea Doina - specialist din partea Oficiului de cadar;tru gi publicitate irnobiliard

Buzdu;
- Mateiu Iulian Doru - specialist din partea Direc{iei pentru Agriculturd a .iudefului

Buzdu;
- Andrei Adrian - specialist din partea Consiliului Judelean Buzdu;

- Maftei Mihaela - specialist din partea Administrafiei Domeniilor Statului

r epr ezentan! a terito riald Buzdu;

- Vasiloiu Cristian - specialist din partea Direc{iei Silvice Iluzdu.

Art.2. Persoanele nominalizate la art.l vor activa pe toatd durata funcliondrii

Comisiei judelene pentru stabilirea dreptului de proprietat,e privatd asupra terenurilor



Buzdu in vederea sprijinirii acesteia in indeplinirea activitiitilor specifice reconstituirii
dreptului de proprietate funciard, conform legislaliei inL materie, a Regulamentului

aprobat prin Ordinul Prefectului rtr.239118.04.2014 gi programului de lucru prevdntt
in anexa ce face parte integrantd dinprezentul ordin.

Art.3. Orice alte dispozi\ii contrare igi inceteazd, aplicarbilitatea.
Art.4.Serviciul afaceri europene, denroltare economi,cd, strategii guvernamentale,

servicii publice deconcentrate qi situalii de urgen!6 va a<lruce la indeplinire prezentul

ordin, prin inregistrare gi comunicare.
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INSTITUTIA PREFECTULUI . JUDETUL BUZAA
COLECTIVUL DE LUCRU

PROGRAM DE LUCRU

lui Buziu

Numele si prenumele Luni Marti Miercuri Joi Vineri Obs.

Bordea Stelici X x X x x
Alecu Mihai-Cristian X x x X x
Manea Doina X x X x X
Mateiu Iulian Doru x x si cAnd e r:azul

Andrei Adrian X x x x X
Maftei Mihaela X x si cflnd e cazul
Vasiloiu Cristian x X x si cAnd e <:azul


