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ORDIN nr. 5/2018 din 08 ianuarie 2018 
privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere  

a bunurilor primite cu titlu gratuit 
 
 

 Prefectul judeţului Alba, Dănuț-Emil Hălălai; 
 Având în vedere: 

-  prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile 
primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau 
a funcției, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere ]n 
aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 
 În temeiul  art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emit prezentul 
 
 

ORDIN 
 
 
Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu 

titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției 
după cum urmează: 

 
Președinte   Șerban Petronela  Consilier superior 
Membru   Ciulea Daniel   Consilier principal 
Membru   Boțoiu Gina    Consilier juridic principal 
 
Art. 2. Comisia are următoarele atribuţii principale: 
    - înregistrează şi ţine evidenţa statistică, cantitativă şi valorică a bunurilor 

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau 
a funcţiei; 

    - evaluează şi inventariază bunurile; 
    - restituie primitorului bunurile a căror valoare este sub 200 euro; 
    - aprobă păstrarea de către primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 

euro, cu condiţia achitării de către acesta a diferenţei de preţ; 
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    - propune, după caz, păstrarea bunurilor în patrimoniul unităţii, transmiterea 
cu titlu gratuit a bunurilor rămase în patrimoniul unităţii către o instituţie publică de 
profil sau vânzarea prin licitaţie a acestor bunuri; 

    - ia măsuri pentru publicarea listei cuprinzând bunurile depuse şi destinaţia 
acestora, în condiţiile legii; 

    - asigură, prin grija compartimentelor de specialitate, păstrarea şi securitatea 
bunurilor. 

 
Art. 3. Prezentul ordin se comunică de Serviciul verificarea legalităţii actelor, 

contencios administrativ, urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, 
alegeri, persoanelor nominalizate. De asemenea va fi afişat pe site-ul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Alba şi va fi publicat în Monitorul Oficial al judeţului Alba. 

 
 

 
 
 
        PREFECT, 
Dănuţ-Emil Hălălai 

 
 

 Contrasemnează: 
Subprefect, 

Monica Popescu 
 
 

 
 
 

Vizat pentru legalitate, 
   Serviciul verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ,   
  urmărirea aplicării unitare a legilor cu caracter reparatoriu, alegeri 

                                                        Şef Serviciu Ovidiu Cazacu 
 
 


