
Comisia Mixtă de Rechiziții a județului Alba 
 
1. Temei legal 
 

 Activitatea comisiei se desfă oară potrivit prevederilor Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de 
bunuri şi prestările de servicii în interes public - republicată, și a H.G. nr. 219/2005 - Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 132 / 1997. 
 
2. Componență 
 

 Respectându-se prevederile art. 20 din Legea nr. 132/1997 - republicată, componența comisiei 
mixte de rechiziții este stabilita prin Ordinul Prefectului jud. Alba nr. 474 din 3 noiembrie 2017, după 
cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Funcția deținută 
în cadrul comisiei 

Funcția publică și instituția în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea 

1. Dănuț Emil Hălălai Pre edinte Prefectul Județului Alba 
2. Lt. col. Brok Ludovic Membru Comandantul Centrului Militar Județean Alba 
3. Lt. col. Muntean Ioan Membru Reprezentantul Inspectoratului de jandarmi judeţean 

Alba 
4. Insp. pr. Cordea 

Ciprian 
Membru Reprezentantul Inspectoratului de Poliţie al judeţului 

Alba 
5. Cazacu Ovidiu Membru Şef serviciu, Serviciul verificarea legalității actelor 

administrative, juridic, contencios administrativ, 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, 
alegeri - Instituţia Prefectului judeţul Alba 

6. Ref.sp. Banţă Petre 
Sorin 

Membru Reprezentantul Direcţiei Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov-Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Alba 

7. Jicărean Zafiu Membru Înlocuitor Şef Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Alba 

8. Jurist Diana Adriana 
Arion 

Membru Înlocuitor al Directorului Oficiului Registrului 
Comerţului judeţean Alba 

9. Consilier Suciu 
Horaţiu 

Membru ef birou, Reprezentantul Consiliului Judeţean Alba 

10. Economist Corneliu 
Orzea  

Membru Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 
Alba 

11. Lt. Col. Zecheru Florin Membru Reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba 

 
3. Atribuții principale: 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.132 din 15 iulie 1997,republicată şi a Hotărârii nr. 

219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii, comisia mixtă de rechiziţii 

are următoarele atribuţii: 

 prin intermediul secretariatului tehnic, stabileşte care este existentul de bunuri rechiziţionabile 

pe localităţi, operatori economici, instituţii publice şi alte persoane juridice şi fizice; 

 aprobă Proiectul planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public; 
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 anual, propune limitele preţurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziţionabile, pe 

care le înaintează Comisiei Centrale de Rechiziţii; 

 stabile te componenţa comisiilor de verificare a ţinerii evidenţei, existentului şi stării tehnice a 

bunurilor rechiziţionabile, precum şi analizei forţei de muncă ce poate fi chemată pentru prestări 

de servicii în interes public, la operatorii economici, la autorităţile administraţiei publice, la 

celelalte instituţii publice şi la persoanele juridice prevăzute de lege, precum şi modalitatea şi 

periodicitatea efectuării acestor verificări; 

 înaintează anual, până la data de 15 aprilie, Comisiei Centrale de Rechiziţii deficitele şi 

excedentele de bunuri rechiziţionabile faţă de cererile din planul de rechiziţii de bunuri şi 

prestări de servicii în interes public al judeţului; 

 ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei Centrale de Rechiziţii; 

 analizează şi soluţionează reclamaţiile privind preţurile practicate, verifică valoarea bunurilor 

rechiziţionate înscrise în documentele oficiale şi achitarea despăgubirilor; 

 avizează în mod obligatoriu cuantumul despăgubirilor la nivelul unităţilor administrativ-

teritoriale; 

 în cazul pierderii procesului - verbal de predare - primire ia măsuri, conform hotărârii Comisiei 

Centrale de Rechiziţii, de eliberare a unui duplicat, după declararea anulării acestuia în 

Monitorul Oficial al României; 

 analizează eventualele dificultăţi ce pot apărea în organizarea, pregătirea şi executarea 

rechiziţiilor şi hotărăşte măsurile ce se impun pentru rezolvarea acestora; 

 soluţionează litigiile care derivă din executarea rechiziţiilor; 

 în urma redistribuirii unor bunuri rechiziţionabile excedentare de la unele judeţe sau municipiul 

Bucureşti la beneficiarii din alte judeţe care au deficit, comisia mixtă de rechiziții ia următoarele 

măsuri: 

a. prime te de la Comisia Centrală de Rechiziţii, categoriile şi cantităţile ce urmează să fie 

predate /primite în urma redistribuirii; 

b. comisia mixtă de rechiziţii care primeşte sarcini de repartizare a bunurilor rechiziţionabile 

stabileşte localităţile, operatorii economici şi cantităţile de bunuri şi le comunică comisiei 

mixte beneficiare; 

c. comisia mixtă de rechiziţii a judeţului beneficiar hotărăşte, în funcţie de cantităţile 

comunicate, repartiţia acestor bunuri pe localităţi şi categorii de beneficiari; 

d. comisia mixtă de rechiziţii, prin secretariatul tehnic comunică Centrului Militar Judeţean 

repartiţia efectuată. 

 


