
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 

  
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse 

alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război,  

la nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 - 2024 
 

Consiliul Local al comunei Gherăeşti, judeţul Neamţ; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 12885/15.12.2021 întocmit de domnul Primar, 

inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr. 12886/15.12.2021; 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Co,munei Gherăești; 

Văzând adresa nr. 1764NT/22.10.2021 transmisă de Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale NEAMŢ, înregistrată la Primăria Comunei Gherăești sub nr. 

10774/27.10.2021,  prin care se solicită întocmirea Programului de aprovizionare a populaţiei 

cu principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război, la 

nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 - 2024; 

În temeiul prevederilor art. 47, lit. d, din  Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naționale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale 

H.G nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, ale 

H.G nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la 

mobilizare şi pe timpul stării de război, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse 

alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război,  la nivelul Comunei 

GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 2024, conform anexei ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Primarul comunei Gherăeşti și Comisia Locală pentru probleme de apărare, vor 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3.Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre persoanelor, 

instutiţiilor şi autorităţilor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

DĂNCULESEI ERMINA 

 

Nr. 104                                                                                                             Contrasemnează 

Din 21 decembrie 2021                                                                                                              Secretar general 

                                             Marcela PĂLĂNCEANU 

 
Adoptata în şedinţa din 21 decembrie 2021 cu un număr de 14 voturi “pentru” și 1 ”abținere”„„din totalul de 15 

consilieri în funcţie 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMAR 

NR. 12885/15.12.2021 

 
 

REFRAT DE APROBARE  

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu 

principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război,  

la nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 2024 

 

Având în vedere prevederile următoarelor acte normative:  

1. Legea nr. 477 din 12 Noiembrie 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare, republicată;  

Articolul 47  

Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile 

locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii: d) întocmesc 

programele de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului Bucureşti/localităţii cu 

principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război. 

 2. Legea nr. 355 din 20 Noiembrie 2009 privind regimul stăriide mobilizare parţială sau 

totală a forţelor armate şi al stării de război.  

Articolul 21 Pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, autorităţile civile ale 

administraţiei publice au atribuţii privind: 

 f) asigurarea punerii în aplicare a măsurilor stabilite pentru raţionalizarea consumurilor. 

 3. Ordinul comun al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului finanţelor 

publice, ministrului economiei şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 109 din 21 

Ianuarie 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; 

 Articolul 31 Autorităţile administraţiei publice locale şi prefectii au următoarele atribuţii 

specifice: 

 A. Consiliul local: 

 a) În timp de pace: 

 1. Calculează necesarul de produse rationalizate pentru populaţie, având în vedere atât 

numărul de rezervişti mobilizati în forţele sistemului naţional de apărare, cat şi numărul de 

persoane care urmează să sosească în localitate ca urmare a acţiunii de evacuare; 

 2. Înaintează consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti situaţiile 

cuprinzând necesarul şi resursele estimate de produse rationalizate pentru a fi transmise 

oficiului/biroului de mobilizare în vederea includerii în proiectul planului de mobilizare a 2 



economiei naţionale; primeşte de la consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti indicatorii aprobaţi;  

3. Întocmeşte programul de aprovizionare la nivelul localităţii/sectorului, pe baza 

indicatorilor aprobaţi prin planul de mobilizare, iar primarul localităţii înmânează agenţilor 

economici de pe raza localităţii/sectorului, cu avizul oficiului/biroului de mobilizare, documente 

şi dispoziţii care cuprind sarcinile acestora în caz de mobilizare sau de război.  

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a Proiectul de hotărâre 

privind: aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse 

alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război, la nivelul Comunei 

GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 2024. 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR 

PRIMAR, 

Ec. Pavel BEREȘOAE 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERAESTI 

NR. 12886/15.12.2021 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu 

principalele produse alimentare raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război,  

la nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul NEAMŢ, valabil în perioada 2021 - 2024 
 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, 

consiliile locale întocmesc programele de aprovizionare a populaţiei a localității cu principalele 

produse alimentare si industriale raționalizate, în caz de mobilizare sau război.  

 STRUCTURA TERIORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE NEAMŢ a transmis 

consiliilor locale din județ programul de aprovizionare cu produse alimentare si industriale 

raționalizate,  acesta fiind modificat după întocmirea rețelelor de magazine care vor distribui 

produsele raționalizate. 

  Urmare a celor prezentate, potrivit prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. 

(7) lit. h),  art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, propunem spre aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu principalele produse alimentare 

raţionalizate,  în caz de mobilizare sau de  război, la nivelul Comunei GHERĂEŞTI, judeţul 

NEAMŢ, valabil în perioada 2021 – 2024,  în forma inițiată.  

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Marcela PĂLĂNCEANU 


