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JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
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privind nominalizareaoperatorilor economici din reţeaua comercială a comunei Peştera care vor
distribuiproduse raţionalizate către populaţie lamobilizare sau razboi

Primarul comunei Peştera, doamnaNicoleta Vrabie, judeţul Constanţa, în calitate de şefal
aparatului de specialitate, avand in vedere:

- referatul Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Peştera, nr.5486/ 05.08.2021,
— adresa nr.3l6CT/24.06.2021 a Administraţiei Nationale a Rezervelor de Stat si Problem

de Speciale-Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Constanţa, ,

- prevederile art.42 alin.1 si art.47 lit.d din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru aparare, cu modificile şi completările ulterioare,

- prevederile 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,

— Ordinul comun nr.109/195/5/25/16930/63/540/2003 al Oficiului Central de Stat pemtru
Probleme Speciale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului
Administraţiei Publice, Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii, Ministerului
Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii pentru aprobarea Normelor pentru
elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de sistribuire
către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în
caz de mobilizare sau de război,

— prevederile art.155, alin.(l), lit.d) coroborat cu alin.(5), lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- dispozitiile art.243 alin.1, lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu
modificările şi completările ulterioare,

In temeiul art.106, art.154—156 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
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Art 1.- Distribuirea produselor alimentare raţionalizate către populaţie, la mobilizare sau

război, se face prin intermediul următorilor operatori economici :

- SC CONTES.R.L
_ sc CATALIN &CRISTIAN S.R.L *

— S.CEDISOFTS.R.L
-S.C VOICUMONICA LAURA
- SC. LA VLADY&DARYA

— S.C ODESOSSSRL
-S.CDRAGOŞ&ALEX „,

Art.2.— (1) - Operatorii economici nominalizaţi la art.1 iau măsuri pentru asigurarea unor
condiţii optime de păstrare şi distribuirea produselor alimentare raţionalizate,

(2)- Furnizorii şi cantităţile de produse ce se distribuie în sistem raţionalizat se
comunică în perioada ce conflict,
Art.3 - Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Peştera, răspunde de

întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptăţite să primească
produse alimentare raţionalizate, .

Art.3.— Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general al comunei şi ,

prin grija secretarului Comisiei pentru probleme de apărare: operatorilor nominalizaţi şi
Instituţiei Prefectuluiéudeţului Constanţa,
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