
  

JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
PRIMAR 

D I S P O Z I T I A  nr.  3/2014 
privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Muntenii de 
Sus care vor distribui produse raţionalizate către populaţie în caz de mobilizare sau război 

 
 Având în vedere temeiurilor juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d)  art. 63 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 42 alin (1) şi ale art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
f) art. 20 lit. m) din Ordonanţa nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 

stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare; 
g)  Ordinul comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor pentru elaborarea 

programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a 
principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau 
de război; 

h) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul comunei 
Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului comunei  nr. 275/2013,  
                     în temeiul  art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Anton  Vasile, Primarul  comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui 
D I S P U N: 

 Art. 1 - Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, în caz de mobilizare sau 
război, se face de către următorii agenti economici: 

a) I.F. ARCALEANU  LACRAMIOARA; 
b) I.I. BIRLADEANU ALINA-PETRONELA; 
c) SC. UDI ALUMINIU SRL; 
d) I.F. NITANU I.; 
e) SC CARACUL SRL; 
f) SC GECHISOR SRL; 
g) SC DOLEDAD SRL; 
h) I.F. GARJAN. 
Art. 2 - (1) Operatorii economici sus-mentionati vor lua măsuri pentru asigurarea unor 

condiţii optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate.  
              (2) Furnizorii şi cantităţile de produse ce vor fi distribuite în sistem raţionalizat  

vor fi comunicate în perioada de preconflict. 
Art. 3. - Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Vaslui,  operatorilor 
economici menţionati la art. 1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare  la sediul Primariei  si 
Consiliului Local Muntenii de Sus,  judetul Vaslui.  

       Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 
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