
 

HOTĂRÂREA NR. 37/2021 

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Cernat care 

vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 

30 iunie 2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul 

comunei Cernat, 

- prevederile art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a  

teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor  metodologice 

de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare;  

- art. 31 lit. a din Ordinul comun nr. 109/25/196/16.930/5/63/540/ 21.01.2003 pentru 

aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea 

sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază 

de rații și cartele, în caz de mobilizare sau război;  

-în baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Pentru punerea în aplicare a Programului de aprovizionare cu produse alimentare 

și nealimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației de pe raza comunei Cernat în caz 

de mobilizare sau război, se desemnează următorii agenți economici de pe raza localității:  
- S.C. DEDE COMERT S.R.L. 

- SC. SANMOL S.R.L. 

Art. 2. - La declararea mobilizării sau a stării de război, consiliul local va analiza rețeaua 

de desfacere a produselor raționalizate stabilite în programul de aprovizionare și, dacă va fi 

necesar, se vor stabili noi unități de desfacere a produselor raționalizate.  

Art. 3. – (1) Agenţii economici nominalizaţi vor lua măsuri pentru asigurarea unor condiţii 

optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate.  

 (2) Documentele și dipozițiile care cuprind sarcinile acestora vor fi îmnânate agenților 

economici, cu avizul biroului de mobilizare în caz de mobilizare sau război.  

Art. 4. – Primarul comunei Cernat, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Cernat la 30.06.2021 

  Președintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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Nr. 4550/29.06.2021   

                            

   PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Cernat care 

vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

 

Primarul comunei Cernat,  

Ținând cont de prevederile art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naționale și a  teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor  metodologice 

de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare;  

- art. 31 lit. a din Ordinul comun nr. 109/25/196/16.930/5/63/540/ 21.01.2003 pentru 

aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea 

sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază 

de rații și cartele, în caz de mobilizare sau război;  

-în baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Pentru punerea în aplicare a Programului de aprovizionare cu produse alimentare 

și nealimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației de pe raza comunei Cernat în caz 

de mobilizare sau război, se desemnează următorii agenți economici de pe raza localității:  
- S.C. DEDE COMERT S.R.L. 

- SC. SANMOL S.R.L. 

Art. 2. - La declararea mobilizării sau a stării de război, consiliul local va analiza rețeaua 

de desfacere a produselor raționalizate stabilite în programul de aprovizionare și, dacă va fi 

necesar, se vor stabili noi unități de desfacere a produselor raționalizate.  

Art. 3. – (1) Agenţii economici nominalizaţi vor lua măsuri pentru asigurarea unor condiţii 

optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate.  

 (2) Documentele și dipozițiile care cuprind sarcinile acestora vor fi îmnânate agenților 

economici, cu avizul biroului de mobilizare în caz de mobilizare sau război.  

Art. 4. – Primarul comunei Cernat, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Cernat la 29.06.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.4551/29.06.2021   

 

  REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială 

a comunei Cernat care vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

 

Luând în considerare prevederile art. 42 alin (1) şi art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 

privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  art. 20 lit. m) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării 

de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004 

și Ordinul Comun nr. 109/195/5/25/16930/63/540/2003 al Oficiului Central de Stat pentru 

Probleme Speciale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului 

pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi 

Comerţului şi Ministerului Agriculturii 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; 

 Având în vedre Contractele de colaborare cu S.C.DEDE COMERT S.R.L. și SC. 

SANMOL S.R.L., operatori economici din reţeaua comercială a comunei Cernat, care vor distribui 

produse alimentare raţionalizate către populaţie, din aceste motive propon adoptarea proiectului 

de hotărâre. 

 
 

Cernat la 29.06.2021   

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4552/29.06.2021   

                            

  RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială 

a comunei Cernat care vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

Autoritățile publice locale au obligația să dispună raționalizarea alimentelor și a altor 

produse de strictă necesitate. 

Conducătorii autorităților administrației locale, ai operatorilor economici sau ai instituțiilor 

publice răspund, fiecare în domeniul său de activitate, de rezolvarea sarcinilor care le revin pe linia 

pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare. Consiliile locale, , îndeplinesc 

următoarele atribuții: 

a) transmit Administrației Naționale propuneri privind asigurarea consumului și a 

protecției populației, precum și a nevoilor pentru buna funcționare a operatorilor economici din 

profil teritorial, în situația de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse în planul de mobilizare; 

b) iau măsuri și creează condiții de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul de 

mobilizare, îndrumând operatorii economici pentru îndeplinirea programelor economice prin 

utilizarea în regim de urgență a capacităților existente în starea de mobilizare și de război; 

c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru 

apărare în programele de investiții proprii și iau măsuri de asigurare a fondurilor necesare realizării 

acestora cu prioritate; 

d) întocmesc programele de aprovizionare a populației județului/municipiului 

București/localității cu principalele produse alimentare și industriale raționalizate, în caz de 

mobilizare sau de război. 

Având în vedere prevederile legale, consider necesar adoptarea proiectul de hotărâre 

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Cernat care vor 

distribui produse raţionalizate către populaţie.  

 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr. 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z 

 

asupra proiectului de hotărâre  

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei 

Cernat care vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  29.06.2021 s-a întrunit în ședință de 

lucru pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind nominalizarea agenţilor economici din 

reţeaua comercială a comunei Cernat care vor distribui produse raţionalizate către populaţie

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune 

spre aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna iunie 2021. 

 

Cernat la 29.06.2021 

 

Presedinte      Secretar 

Fábián Sándor     Vén Gábor 
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