
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  

 
ORDIN  

privind convocarea Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu 
în şedinţă la data de 26 mai 2020 

                                             
              Prefectul  Judeţului  Sibiu, 
        Având în vedere referatul Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice 
cu nr. 8059/21.05.2020 privind emiterea Ordinului Prefectului de convocare în ședință 
ordinară în data de 26 mai 2020 a Comisiei Mixte de Rechiziții, 

Luând în considerare adresa cu nr. 285 SB /21.05.2020 a Structurii Teritoariale pentru 
Probleme Speciale Sibiu, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 
8005/21.05.2020, prin care se solicită emiterea unui ordin de convocare în şedinţă a Comisiei 

Mixte de Rechiziţii a judeţului Sibiu în data de 26 mai 2020,                              
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile 

de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 emite următorul , 

O R D I N : 
 

 Art. 1. - Se convoacă Comisia Mixtă de Rechiziţii a judeţului Sibiu în şedinţă ordinară 
în data de 26 mai 2020, ora 12.00, în sala de şedinţe din clădirea Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Sibiu, având următoarea ordine de zi : 
 

 1.  Informare privind activitatea desfășurată de secretariatul tehnic al Comisiei mixte 
de rechiziții a județului Sibiu, de la ședința precedentă și până în prezent referitor la rechizițiile 
de bunuri și prestările de servicii în interes public; 

- prezintă secretarul Comisiei mixte de rechiziții a județului Sibiu 
 

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Planului de rechiziții și prestări de servicii 
în interes public al județului Sibiu;    

              Proiect de hotărâre     
- prezintă secretarul Comisiei mixte de rechiziții a județului Sibiu 
 

             3.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situației cu deficitele și excedentele de 
bunuri rechiziționabile; 

              Proiect de hotărâre     
- prezintă secretarul Comisiei mixte de rechiziții a județului Sibiu 

4. Diverse 
 

Art. 2. - Comunicarea prevederilor prezentului ordin revine Secretariatului Tehnic al 
Comisiei Mixte de Rechiziţii a Judeţului Sibiu. 

 
 
 

 

P R E F E C T, 

Mircea – Dorin Crețu 

 

 

 

 
Sibiu, în 22.05.2020     

Nr. 233       


