
 

 

JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T A R A R E A   nr.  18/2014 
privind stabilirea de măsuri pentru aprovizionarea locuitorilor comunei Muntenii  de  Sus  
cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau de război, în perioada 2013-2016 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2), precum și pe cele ale art. 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art. 21 lit. m) şi art. 28  din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare; 
e) art. 31A lit. a) pct. 4 din Ordinul şefului Oficiului Central de Stat pentru 

Probleme Speciale nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind 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, 

analizând indicatorii aprobaţi de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
prin hotărârea nr. 0013 din 05 februarie 2013 a Planului de Mobilizare a Economiei 
Naționale pentru Apărare, valabil în perioada 2013-2016; 

luând act de:  
a) expunerea de  motive  a primarului, în calitatea sa de iniţiator, calitate 

acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-
a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei,   

ţinând seama de dispoziţiile  art. 36 alin. (2) lit. d) combinat cu art. 63 alin (1) 
lit. d) şi art. 64 alin (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  MUNTENII  DE  SUS 
HOTĂRĂŞTE

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei  si 

: 
Art. 1. - Se însuşeşte Programul de aprovizionare  a populatiei  comunei 

Muntenii de  Sus, cu principalele produse alimentare rationalizate, în caz de mobilizare 
sau de război, pe baza indicatorilor aprobaţi prin planul de mobilizare de catre 
Consiliul  judetean Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. -  Anexa nr. 1  va  fi inmanata fiecarui  operator  economic furnizor  de 
produse  rationalizate precum si documentele şi dispoziţiile care cuprind sarcinile 
acestora în caz de mobilizare sau de război. 



 

 

Consiliului Local   Muntenii  de Sus precum şi prin publicare pe pagina de internet la 
adresa: www.munteniidesus.ro/webmail.       Muntenii  de Sus,  31   ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         

Ds. A5/2014 

Contrasemneaza: 
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI; 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 
Red./Dact. B.M.            MONICA  BURGHELEA 
Ex.5 
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