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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Zăbala, 
județul Covasna,care vor distribui produse raționalizate către populație la mobilizare sau 

război 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna; 
întrunit în şedinţa publică ordinară din data de ___________ 2021; 
Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al Primarului Comunei Zăbala, judeţul 
Covasna, privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Zăbala, 
județul Covasna, care vor distribui produse raționalizate către populație la mobilizare sau război; 
Având în vedere: 

− raportul aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Zăbala; 
Luând în considerare: 

− art.47 din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 
apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− art. 20 lit. m din Ordonanța de urgență nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul strării de urgență, 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 prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7) art. 139 alin. (1),, în temeiul art.196 alin.(1) lit. 
a) şi art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completatările ulterioare; 

 
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 Zăbala în caz 
de mobilizare sau război, se desemnează următorii agenți economici:  

− S.C. ………………………….. S.R.L.  
− S.C. ……………………………. 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).Președintele comisiei pentru probleme de apărare al comunei Zăbala răspunde de 
întocmirea și distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptățite să primească 
produse raționalizate. 

Art.4.Primarul comunei Zăbala, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 Zăbala,  …….  2021. 
   
 
 
 
  Ini țiator                                                                
                       Primar,                                                               Avizează, 
                    Fejér Levente                                      Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                           Secretar general UAT 
                                                                                                   Barabás Réka 

 


