CADRUL NORMATIV ACTUAL
 Legea nr. 132/1997 - privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în
interes public, republicată în Monitorul Oficial nr. 261/10.04.2014;
 Legea Nr. 410/2004 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/
1997, publicată în Monitorul Oficial nr. 986/27.10.2004;
 Hotărârea de Guvern nr. 219/2005 - pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi
prestările de servicii în interes public, publicată în Monitorul Oficial nr.
302/11.04.2005;
 Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile , publicat în Monitorul Oficial nr.
275/20.04.2011
 Regulamente şi instrucţiuni

COMISIA MIXTĂ DE RECHIZIŢII (C.M.R.)

Comandantul

Şeful Servciului Juridic al
Instituţiei Prefectului

Centrului Militar Judeţean
Reprezentantul
Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă
Judeţean
Reprezentantul
Inspectoratului Judeţean
de Jandarmi

Preşedinte – Prefectul
Judeţului

Secretariat Tehnic – Structura
Teritorială pentru Probleme
Speciale (S.T.P.S.)
Secretar - Şeful S.T.P.S.

Reprezentantul
Inspectoratului de Poliţie
Judeţean

Vicepreşedinte al Consiliul
Judeţean
Reprezentantul
Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice
Directorul Oficiului
Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul
Botoşani

Preşedintele Camerei de
Comerţ, Industrie şi
Agricultură Botoşani

METODOLOGIA DE ÎNTOCMIRE A PLANULUI DE RECHIZIŢII

UNITĂŢI APARŢINÂND
FORŢELOR SISTEMULUI
NAŢIONAL DE APĂRARE
(beneficiari)

OPERATORI ECONOMICI,
AUTORITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,
INSTITUŢII PUBLICE CU
SARCINI LA MOBILIZARE
(beneficiari)

CERERI

art.4 lit.b,d*
HG 219 /2005

S.T.P.S.
BAZE DE DATE
cu resurse materiale şi
umane

CENTRALIZATOR
CERERI
art.4 lit.c,
HG 219 /2005

Trim. IV HG219 art.7(1)
Furnizori de
date de
evidenţă

Deţinători
de bunuri

* cererile se înaintează la secretariatele tehnice ale
comisiilor mixte de rechiziții, concomitent cu întocmirea
planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare,
si se actualizează anual, până la sfârșitul primului trimestru
sau când apar modificări în structura organizatorica a
beneficiarului ori a sarcinilor de mobilizare ale acestuia.

CERERI

SECRETARIATUL
TEHNIC
AL C.M.R.
PROIECT
PLAN RECHIZITII

art.4 lit.a,d*
HG 219 /2005

CENTRUL
CENTRALIZATOR MILITAR

art.9 (2)
HG 219 /2005

COMISIA
MIXTA DE RECHIZITII

PLAN
RECHIZITI

CERERI

art.4 lit.c,
HG 219 /2005

METODOLOGIA DE TRANSMITERE A REPARTITIEI SI DE
COMUNICARE A OBLIGAŢIILOR

COMISIA MIXTĂ DE RECHIZIŢII
SECRETARIATUL TEHNIC
Comunică obligaţiile
10 zile / 24 ore

HG art.15 alin 3
OPERATORI ECONOMICI,
AUTORITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,
INSTITUŢII PUBLICE PERSOANE
FIZICE CU SARCINI ÎN PLANUL
DE RECHIZIŢII
(furnizori)

PLAN APROBAT

S.T.P.S.

HG Art.21 alin.5

pe agenti economici,
institutii publice si
autoritati ale
administratiei
publice locale
HG art.21 (1) lit.a

REPARTITIA
- HG art.21 alin.2

REPARTITIA

30 zile / 24ore

REPARTITIA

pe unitati destinate
apararii
HG art.21 (1) lit.b

CMJ

Ordine de predare şi ordine
de chemare

HG art. 21 alin. 3

Comunică
REPARTIŢIA
OPERATORI ECONOMICI,
AUTORITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,
INSTITUŢII PUBLICE CU
SARCINI LA MOBILIZARE
(beneficiari civili)

DESPĂGUBIRI
Pentru neconsumbtibile: (L132/1997, art.25)
a) prin chirie, a cărei modalitate de calcul se stabileşte prin hotărâre a Guvernului;
b) prin acordarea diferenţei de valoare corespunzătoare, pentru bunurile care se restituie cu degradări majore;
c) prin acordarea unui bun similar
Pentru consumptiblie: (L132/1997, art.25, alin.2)
se acordă prin achitarea la preţul pieţei în momentul preluării conform măsurilor dispuse în împrejurări excepţionale de
către Guvern, potrivit legii.
Pentru persoanele chemate să presteze servicii: (L132/1997, art.26)
Plata prestărilor de servicii în interes public, efectuate în scopul prevenirii, localizării şi înlăturării unor dezastre, se
efectuează la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, în condiţiile
legii. (L132/1997, art.25, alin.1)
PLATA DESPAGUBIRI SE FACE astfel: (L132/1997, art.27)
a) de către ministere şi celelalte autorităţi publice în folosul cărora s-au efectuat rechiziţiile sau prestările de servicii în
interes public, din fondurile cu această destinaţie puse la dispoziţie de la bugetul de stat ori din alte fonduri constituite potrivit
legii, în cazul stării de război, de mobilizare, de asediu sau de urgenţă;
b) de către autorităţile administraţiei publice, din bugetele locale sau de la bugetul de stat, pentru prevenirea, localizarea şi
înlăturarea urmărilor unor dezastre.
-----------Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate si prestările de servicii în interes public din sursele prevăzute la art. 27 din
Lege se face potrivit modalităţilor si instrumentelor de plata stabilite prin instrucţiuni comune, emise în acest scop de câtre
autorităţile administraţiei publice centrale implicate, cu avizul Băncii Naţionale a României. (HG219/2004, art.5)

