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HOTARAREA nr.37 

privind aprobarea  Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare 
si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi 

 
Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta, in sedinta ordinara din  27.05.2014,                 
        Avand in vedere: 

- Adresa nr. 141/CT/28.04.2014 inaintata de Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale 
Constanta ; 

- Expunerea de motive a domnului Gheorghe Frigioi, primarului comunei Crucea; 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Crucea; 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei Crucea 
In conformitate cu : 

- prevederile art.47,lit d) din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale 
si a teritoriului pentru aparare; 

- Ordinul comun nr.109/2003 privind aprobarea Normelor privind elaborarea 
programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie 
a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de 
mobilizare sau de razboi; 
       In temeiul art.36, alin(1) si alin.(9) si art.45 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
                                                  HOTARASTE : 
 
 Art.1. Se aproba Programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse 
alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau de razboi, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
           Art.2. Primarul comunei inmaneaza operatorilor econmici prevazuti in anexa , 
documentele si dispozitiile care cuprind sarcinile acestora in caz de mobilizare sau de razboi. 
          Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul 
prevazut de lege, primarului comunei Crucea  si Institutiei Prefectului Judetul Constanta  si se 
aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet  a primariei. 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu_____voturi pentru,_____voturi contra si____abtineri. 

Crucea 27.05.2014 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA 
Gheorghe SANDU                                 Secretar, 

                                                                             Reveicuta GURGU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului  de aprovizionare a populatiei cu 

principalele produse alimentare si nealimentare, in caz de mobilizare sau de razboi 
 

 
 Potrivit art.3 din Hotararea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare, pentru coordonarea actiunilor si masurilor de pregatire a economiei 
nationale si a teritoriului pentru aparare sunt elaborate metodologii referitoare la elaborarea 
planului de mobilizare, iar ministerele, autoritatile administratiei publice centrale si locale, agentii 
economici si alte institutii, cu sarcini la mobilizare, intocmesc documentele de mobilizare in 
conformitate cu metodologiile transmise. 

Prin adresa nr. 141/CT/28.04.2014 ,Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale 
Constanta ne- a comunicat responsabilitatile si sarcinile  privind asigurarea produselor pentru 
consumul rationalizat sl populatiei. 

La transmiterea sarcinilor s-a tinut seama de prevederile Ordinului nr.109/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea 
sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe 
baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi. 
              Furnizorii de produse alimentare au fost stabiliti de Directia Agricola Judeteana 
Constanta, sarcinile le-au fost avizate de catre Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale  si 
transmise acestora sub semnatura prefectului. 
              Consiliile locale, dupa primire de la STPS a sarcinilor repartizate pe operatorii 
economici producatori, opereaza modificarile in programul informatic de aprovizionare existent, 
introducand noile sarcini si cuprinde in reteaua de desfacere a cotelor repartizate si pe acesti 
operatori economici . Documentele Programului  de aprovizionare a populatiei cu principalele 
produse alimentare si nealimentare, in caz de mobilizare sau de razboi sunt supuse aprobarii 
consiliului local, urmand ca primarul localitatii sa emita dispozitii care cuprind sarcinile 
operatorilor economici din reteaua comerciala de desfacere a produselor. 
             Deficitele se asigura din gospodariile populatiei si prin substituiri de alimente 
rationalizate sau din alte localitati. 
            Transportul produselor agricole de la producatori la punctele de desfacere se asigura de 
catre primarii. 
            Avand in vedere cele prezentate, am elaborate proiectul de hotarare alaturat, pe care il 
supun spre dezbatere si aprobare. 


