ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA TOMŞANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea agenţilor economici ce vor fi cuprinşi
în Programul de aprovizionare cu produse ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei
în situaţii deosebite stabilite de lege

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 25 din 23.03.2022, întocmit de Viceprimarul
comunei Tomsani, judeţul Prahova,
A vând în vedere:
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2573 din 23.03.2022,
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2574 din 23.03.2022,
În baza prevederilor art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale
şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003
şi art. 31 din Ordinul comun nr. 109/l 96/5/25/16930/63/540 din 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,
În temeiul art. 129 alin. (2) litera „d", alin. (7) litera „h" şi art. 139 alin. (1) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre:
ART. 1: Pentru punerea în aplicare a Programului de aprovizionare cu produse alimentare şi
nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei de pe raza comunei Tomşani, judeţul
Prahova, în caz de mobilizare sau de război, se desemnează următorii agenţi economici de pe raza
localităţii:
Localitatea
Magula
Tomşani
Sătucu
Loloiasca

Magazinul care asigură
produsele rationalizate
SC Lumvcris Pelgel SRL
PF Marin Sandu
PF Marin Sandu
SC Lukalv Creative SRL

ART. 2 : La declararea mobilizării sau stării de război, consiliul local va analiza reţeaua de
desfacere a produselor raţionalizate stabilite în programul de aprovizionare şi, dacă va fi necesar, se
vor stabili noi unităţi de desfacere a produselor raţionalizate.

ART. 3 : Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, va transmite agenţilor economici
nominalizaţi la art. 1, cu avizul structurii teritoriale pentru probleme speciale, dispoziţiile care
cuprind sarcinile acestora în caz de mobilizare sau război.
ART. 4 : La data intrării In vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului
local Tomşani nr. 32 din 24.05.2018.
ART. 5 : Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova.
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