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HOTĂRÂRE 
nr.111 din 22.12.2021 

Privind aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației comunei Tămășeni cu 
principalele produse alimentare  raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru 

perioada 2021-2024 
 
 

Consiliul local al comunei Tămășeni,jud.Neamț  
Examinând referatul de aprobare înregistrat  sub nr.11652/22.12.2021 prin care 

primarul comunei Tămășeni,d-l Lucaci Ștefan propune aprobarea Programului de 
aprovizionare a populației comunei Tămășeni cu principalele produse alimentare 
raționalizate,în caz de mobilizare sau de război pentru perioada 2011-2024, raportul de 
specialitate înregistrat sub nr.11653/22.12.2021 prin care Seful serviciului voluntar pentru 
situații de urgență susține aprobarea Programului de aprovizionare a populației com.Tămășeni 
cu principalele produse alimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru 
perioada 2021-2024 și avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

Având în vedere prevederile art.11 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.477/2003 privind pregătirea econimiei naționale și a teritoriului pentru 
apărare,republicată ,aprobat prin HG nr.370/2004 ,ale art.10 alin.3 și art.47 din legea 
nr.477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,cu 
modificările și completările ulterioare,prevederile Ordinului nr.109/2003 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 de război și ale Ordinului nr.2061/2004 privind aprobarea modelului, 
caracteristicilor, condițiilor de tipărire  și păstrare  a cartelelor pentru distribuirea către 
populație a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de rații și cartele,în caz 
de mobilizare sau de război 

În  temeiul dispozițiilor art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.,,h,,,ale art.139,art.140 alin.1 
precum și ale art.196 alin.1,lit.,,a,, din Ordonanța de Urgență a Guvernuluii nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare 
Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.Se aprobă Programul de aprovizionare a populației comunei Tămășeni cu principalele 
produse alimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau de război pentru perioada 2021-
2024,conform anexei la prezenta. 
Art.2.Primarul comunei Tămășeni prin Serviciul Volutanr pentru Situații de Urgență va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art.3.Începând cu data intrarii în vigoare a prezenteui hotărâri se abrogă prevederile HCL 
nr.106 din 20.12.2021. 
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamţ în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate,Primarului com.Tămășeni,Serviciului voluntar 



pentru situații de urgență pentru luare la cunoștință și conformare şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului com.Tămășeni. 
          (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni 
www.comunatamaseni.ro 
 
      
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Consilier local,                                                       Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        
MARIA BUSUIOC                                               Secretarul  general al comunei Tămășeni, 
                                                                                   ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 
 

 


