
R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SUCEAVA 

ORDINUL nr.. A ? / 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei, la nivelul 
instituţiei Prefectului - judeţul Suceava, 

PREFECTUL JUDEŢULUI SUCEAVA; 

Dat fiind, 
Referatul întocmit de către Şeful Serviciului fond funciar, informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei, înregistrat sub nr. 

4292/30/09.03.2021; 
Având în vedere prevederile, 

• Art. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire ia suprimarea cerinţei 
supraiegaiizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Art. 19 din Instrucţiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei 
pentru actele oficiale nr. 82/2010 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul prefectului judeţului Suceava nr. 122/05.03.2021 privind stabilirea atribuţiilor principale ale subprefecţilor şi delegarea către 
aceştia a unor atribuţii ale prefectului; 

• HGR nr. 271 /2021 privind numirea domnului Salup - Rusu Alexandru - Marian în funcţia de subprefect al judeţului Suceava; 
în baza dispoziţiilor art. 275, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, emite următorul 

O R D I N : 

Art. 1. Domnul SALUP - RUSU ALEXANDRU - MARIAN, Subprefect al judeţului Suceava, va organiza şi desfăşura activitatea de aplicare a 
apostilei, la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava. 

Art.2. Specimenul de semnătură al domnului Salup - Rusu Alexandru - Marian, Subprefect al judeţului Suceava este următorul: 

Art. 3. Se desemnează doamna Nechifor Claudia şeful Serviciului pentru controlul legalităţii actelor şi contencios administrativ pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de aplicare a apostilei, în lipsa motivată din instituţie a domnului Salup - Rusu Alexandru - Marian, 
Subprefect al judeţului Suceava. 

Art.4. Specimenul de semnăturii al doamnei Nechifor Claudia, şeful de serviciu al Serviciului pentru controlul legalităţii actelor şi contencios 
administrativ eşte-tifraătorul-

Art. 5. în mod corespunzător, se abrogă Ordinul nr. 82/04.02.2020, precum şi orice altă dispoziţie contrară. 

Art. 6. - Compartimentul informare, relaţii publice, secretariat şi aplicarea apostilei ai Instituţiei Prefectului - judeţul Suceava va comunica 
prezentul ordin persoanelor şi autorităţilor interesate. 
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