
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
    ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL                                                                       

H O T Ă R Â R E A    Nr.23 /2016
               privind asigurarea vânzării cu amănuntul a principalelor produse 
               alimentare şi nealimentare, ce urmează a fi distribuite ra ionalizat,ț
                                           în caz de mobilizare sau de război. 

                   Consiliul local  oră enesc  Borsec,ș
 Având în vedere  raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se arată necesitatea asigurării 
vânzării cu amănuntul a principalelor produse  alimentare şi nealimentare, ce 
urmează a fi distribuite ra ionalizat, în caz de mobilizare sau de război. ț
                   Luând în considerare prevederile art. 47, lit.d)  din Legea nr. 477/2003,
privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare,Hotărârea Guvernului 
nr. 370/2004, art. 10,  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 477/2003, Ordinul comun nr. 109/196/5/25/16.930/63/540 din 2003, art. 
31, litera a), punct 4, cu privire la aprobarea Normelor privind elaborarea 
programelor de desfacere a mărfurilor, prin introducerea  sistemului de distribuire a
principalelor produse alimentare şi industriale, pe bază de ra ii şi cartele, în caz de ț
mobilizare şi război, Adresa nr.46 HR/2016, emisă de Structura Teritorială pentru 
Probleme speciale Harghita, prin care se solicită actualizarea Programului de 
aprovizionare cu produse ra ionalizate.ț
                  Văzând   avizul favorabil al comisiei pentru  administra ie publicăț
locală, juridică,  socială din cadrul consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iilor art.39(2),  art.36(2), lit.d), art.36(6), lit.a), pct.8 ț
art. 45 (1), art.115(1), lit.b)din Legea nr.215/2001, republicată 2007 privind 
administra ia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, ț  precum i ș
cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizională  în 
administra ie publică, republicată 2013 cu modificări i completări.ț ș

H O T Ă R E Ş T E:

   Art.1.   Aprobă ,,Programul de aprovizionare a popula ieiț  localită iiț
cu produse alimentare şi industriale, ce urmează a fi distribuite ra ionalizat,ț  în
caz de mobilizare sau de război’’,   conform anexelor  nr.  1-6,   care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Anexa 1: Situa ia popula iei din localitate;ț ț
Anexa 2: Situa ia agen ilor economici care asigură produsele ra ionalizate i balan aț ț ț ș ț
produselor;
Anexa 3: Re eaua de magazine care vor distribui produsele nealimentare în regimț
ra ionalizat;ț
Anexa 4: Re eaua de magazine care vor distribui produse alimentare i de igienă înț ș
regim ra ionalizat;ț
Anexa 5: Necesarul de produse ra ionalizate;ț
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Anexa 6: Produse alimentare ra ionalizate, articole de igienă,produse nealimentareț
ra ionalizate;ț

Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se abrogă toate hotărârile adoptate în
acest sens.
                Art.3.   Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează
primarul  ora ului,  care  va  emite  dispozi ii  pentru  agen ii  economici,  care  vorș ț ț
distribui  prin  re eaua  de  magazine  proprii,  produse  ra ionalizate,  în  func ie  deț ț ț
numărul de magazine şi popula ia din raza magazinului în colaborare cu d-ul Suciuț
Andrei,referent  pentru situa ii de urgen ă. ț ț
                 Art.4.   Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș

         Art.5. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se înaintează :
                                   Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț                                        
                                   Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

                      Borsec, la 23 februarie 2016

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
     Benkes Zsolt
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