
 
                                 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei comunei Vînători 

Neamţ” cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau război  
         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive  a Primarului Comunei Vinatori Neamt, înregistrată sub nr. 
 4123/15.09.2017; 
 -Raportul  de specialitate, înregistrat sub nr.4124/15.09.2017; 
 -Adresa nr. 897NT/2017, comunicată de Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Neamţ; 
 -Prevederile art. 47 lit. „d” din Legea nr. 477/2003  privind pregătirea economiei 
naţionale pentru apărare şi ale art. 31 pct. „A” din Ordinul Oficiului Central de Stat pentru 
Probleme Speciale nr. 109/2003; 
 În temeiul art.36, alin. (9), art.45, alin.1 şi ale art.115, alin.1, lit.”b” din Legea 
215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 . Se aprobă „Programul de aprovizionare a populaţiei comunei Vînători Neamţ” 
cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau război,  valabil pentru perioada 
2017-2020, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 . Se împuterniceşte Primarul comunei Vînători Neamţ să asigure repartizarea 
sarcinilor către agenţii economici, privind distribuirea produselor alimentare pentru populaţia 
comunei Vînatori Neamţ . 
          Art.3. Primarul, Secretarul comunei Vînatori Neamţ şi compartimentele de 
specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.71 
Din 29.09.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                            

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
   Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14  
   Pentru  :     14 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                            



PROIECT                                 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei comunei Vînători 
Neamţ” cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau razboi  

         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive  a Primarului Comunei Vinatori Neamt, înregistrată sub nr. 
 4123/15.09.2017; 
 -Raportul  de specialitate, înregistrat sub nr.4124/15.09.2017; 
 -Adresa nr. 897NT/2017, comunicată de Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Neamţ; 
 -Prevederile art. 47 lit. „d” din Legea nr. 477/2003  privind pregătirea economiei 
naţionale pentru apărare şi ale art. 31 pct. „A” din Ordinul Oficiului Central de Stat pentru 
Probleme Speciale nr. 109/2003; 
 În temeiul art.36, alin. (9), art.45, alin.1 şi ale art.115, alin.1, lit.”b” din Legea 
215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 . Se aprobă „Programul de aprovizionare a populaţiei comunei Vînători Neamţ” 
cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau război,  valabil pentru perioada 
2017-2020, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2 . Se împuterniceşte Primarul comunei Vînători Neamţ să asigure repartizarea 
sarcinilor către agenţii economici, privind distribuirea produselor alimentare pentru populaţia 
comunei Vînatori Neamţ . 
          Art.3. Primarul, Secretarul comunei Vînatori Neamţ şi compartimentele de 
specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 
interesate. 
 

    Iniţiator, 
      Primarul comunei Vînători Neamţ, 

      jr. Maria PETRARIU  
                                                                      

        Avizat pt. legalitate, 
                                                                    Secretar, 

                                                                      Alina-Iuliana FLOŞ                                        



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.  4226  din 22.09.2017. 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea “Programului de aprovizionar e a populaţiei 

comunei Vînători Neamţ cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de 
mobilizare sau război” 

 
 

  Potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, pentru coordonarea acţiunilor şi măsurilor de pregătire a 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare sunt elaborate metodologii referitoare la 
elaborarea planului de mobilizare, iar ministerele, autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, agenţii economici şi alte instituţii, cu sarcini la mobilizare, întocmesc documentele 
de mobilizare în conformitate cu metodologiile transmise.  
 Prin adresa nr. 897NT/2017, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamţ a 
transmis extrasul cu sarcinile obligatorii ce revin Consiliului Local Vînători Neamţ, 
prevăzute în Planul de mobilizare a economiei naţionale, valabil pentru perioada 2017-2020, 
aprobat de C.S.A.T. prin Hotărârea nr. 873NT/26.06.2017, pentru includerea indicatorilor 
aprobaţi în Programul de aprovizionare a populaţiei judeţului cu principalele produse 
alimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau război.  
 Planul de mobilizare a economiei naţionale reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni 
privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război şi funcţionarea acesteia în 
vederea asigurării resurselor necesare susţinerii efortului de apărare, funcţionării instituţiilor 
publice şi agenţilor economici, precum şi asigurării consumului raţionalizat al populaţiei, în 
caz de mobilizare sau război.  
 În cazul declarării stării de mobilizare sau a stării de război, potenţialul economic al 
ţării se adaptează cu prioritate pentru susţinerea efortului de apărare prin asigurarea cererilor 
de produse şi servicii ale forţelor sistemului naţional de apărare, precum şi, pentru asigurarea 
consumului raţionalizat al populaţiei, în vederea optimizării consumului de produse 
alimentare, a utilizării cât mai raţionale a resurselor de care dispune economia naţională, 
precum şi a protecţiei vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor.  
 Sistemul de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare, pe bază de 
raţii şi cartele, se pune în aplicare în cazul diminuării resurselor destinate consumului 
populaţiei identificate prin Planul de mobilizare aprobat, iar utilizarea acestor resurse se 
monitorizează de către autorităţile publice începând cu data declarării stării de mobilizare sau 
a stării de război. În acest context, sarcinile prevăzute pentru persoanele juridice în Planul de 



mobilizare sunt obligatorii (conform art. 10 alin. (3) din Legea 477/2003) şi ţin seama de 
posibilităţile reale de realizare a acestora de către operatorii nominalizaţi.  
 Potrivit prevederilor art. 47, lit. “d” din Legea nr. 477/2003, precum şi ale art. 3 din 
Ordinul comun nr. 109/2003 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, consiliile locale cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme 
speciale judeţene “întocmesc din timp de pace Programele de aprovizionare a populaţiei cu 
principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz de mobilizare sau de 
război” pe baza sarcinilor defalcate din Planul de mobilizare aprobat.  
 Având în vedere cele prezentate, am elaborat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 
supun spre dezbatere şi aprobare. 
 
 

Initiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.  4226  din 22.09.2017. 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei 

comunei  Vînători Neamţ cu principalele produse alimentare raţionalizate, în caz de 
mobilizare sau război” 

 
  Planul de mobilizare a economiei naţionale reprezintă ansamblul de măsuri şi 
acţiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de război şi funcţionarea 
acesteia în vederea asigurării resurselor necesare susţinerii efortului de apărare, funcţionării 
instituţiilor publice şi agenţilor economici, precum şi asigurării consumului raţionalizat al 
populaţiei, în caz de mobilizare sau război.  
 În cazul declarării stării de mobilizare sau a stării de război, potenţialul economic al 
ţării se adaptează cu prioritate pentru susţinerea efortului de apărare prin asigurarea cererilor 
de produse şi servicii ale forţelor sistemului naţional de apărare, precum şi, pentru asigurarea 
consumului raţionalizat al populaţiei, în vederea optimizării consumului de produse 
alimentare, a utilizării cât mai raţionale a resurselor de care dispune economia naţională, 
precum şi a protecţiei vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor. Sistemul de distribuire către populaţie a 
principalelor produse alimentare, pe bază de raţii şi cartele, se pune în aplicare în cazul 
diminuării resurselor destinate consumului populaţiei identificate prin Planul de mobilizare 
aprobat, iar utilizarea acestor resurse se monitorizează de către autorităţile publice începând 
cu data declarării stării de mobilizare sau a stării de război.  
 În acest context, sarcinile prevăzute pentru persoanele juridice în Planul de mobilizare 
sunt obligatorii (conform art. 10 alin. (3) din Legea 477/2003) şi ţin seama de posibilităţile 
reale de realizare a acestora de către operatorii nominalizaţi.  
 În concluzie, examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre anexat, acestea 
îndeplinesc condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate precum şi cele pentru 
legalitate, 
 

Intocmit, 
Vasile LOGHIN 

 
 
 
 


