
   

H O T Ă R Â R E   
 privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinși în Programul de aprovizionare 

 cu produse alimentare și nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populației,  

în situații deosebite stabilite de lege 

 

 
Consiliul Local al comunei Bărcănești, județul Prahova , întrunit în şedinţă ordinară   în data 

de 29.12.2021. 

 
Având în vedere  prevederile  art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin (7) lit. h) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Văzând : 
-Referatul de aprobare nr. 26.051 / 17.12.2021 al  domnului primar  prin care se propune susținerea 

Proiectului de hotărâre  privind stabilirea agenților economici care vor fi cuprinsi în Programul de 

aprovizionare  cu produse alimentare și nealimentare ce urmeaza a fi distribuite raționalizat populației, 

în situații deosebite stabilite de lege; 

-Raportul  de specialitate nr. 26.067/17.12.2021 al Secretarului general al comunei   la Proiectul de 

hotărâre  privind  stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinși în Programul de aprovizionare cu 

produse alimentare și nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populației, în situații 

deosebite stabilite de lege ; 

- Avizele favorabile ale  Comisiilor de specialitate nr.1 și 2 ale Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti; 

- Avizul favorabil al secretarului  general al comunei Băcăneşti; 

 Luând în considerare  adresa nr.896 PH /2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Prahova; 

 In conformitate cu prevederile : 
- art.47 din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 

republicată , cu modificarile si completarile ulterioare,  

- Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare,  aprobate prin Hotararii Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea;  

- art.31 lit.A din Ordinul comun nr.109/196/5/25/16930/63/540 din 21 ianuarie 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; 

 In temeiul   art. 139 alin.(1) şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 

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

nealimentare ce urmeaza a fi distribuite raționalizat populației de pe raza comunei Bărcănești , 

judetul Prahova, în caz de mobilizare sau de razboi, se desemnează urmatorii agenți economici de 

pe raza localitații:  

 

Localitatea 

 

Magazinul care asigura produse rationalizate 

Bărcănești S.C. FARAZ COM S.R.L. 

Ghighiu  S.C. COBRA ART SOLUTIONS S.R.L . 

Pușcași SERGIU GABRIEL I.I. 

Românești SC NICADO NICOLAE S.R.L. 

Tătărani  S.C. PAJURA SAT 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 unitați de desfacere a produselor raționalizate. 

 

 Art. 3. - Primarul comunei Bărcănești  județul Prahova va înmâna agenților economici 

prevazuți la art.1, cu avizul biroului de mobilizare, documentele și dispozițiile care cuprind sarcinile 

acestora în caz de mobilizare sau de razboi. 

 

Art. 4.-  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Bărcănești,  județul Prahova și de compartimentele cu atribuții în domeniu din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, iar hotarârea va fi comunicată, în condițiile legii, persoanelor și autorităților 

interesate prin grija  secretarului general al unității administrativ-teritoriale. 
 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                           

Iulian GAȘPAR 

                             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 

                                                                                             

                                                                                                                                  Nicoleta SAVU 

 

Bărcăneşti, 29 decembrie  2021 

 Nr. 63 
Nr.consilieri ȋn funcţie 

       
15 ;  Nr.consilieri prezenţi 15   ; Nr.voturi pentru 15         Nr. Voturi 

ȋmpotrivă      0  ;  Nr. Voturi abţinere    0.      

Sistem de vot : deschis 

cvorum necesar : 8 voturi(majoritate simplă) 
 


