
  
      

 
H O T Ă R Â R E  

 privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a orașului Slănic, 
județul Prahova, care vor distribui produse raționalizate către populație, în caz de  mobilizare 

sau război 
 

      Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu  
modificările şi completările ulterioare;      
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. 80 CL din 
14.03.2022,  Raportul de specialitate întocmit de domnul inspector  Băican Romulus înregistrat cu  
nr. 82CL din 23.03.2022,  
           Ținând seamă de avizele comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local al orașului 
Slănic. 
            Având în vedere prevederile: 
          - art. 47 din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului 
pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          - prevederile Hotararii Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 477/2003; 
          - ale art.20 lit.m din Ordonanta de Urgenta  nr.1/21.01.1999 privind regimul starii de asediu 
si starii de urgenta, cu modificarile si completarile ; 
           -  art.31 lit.a) din Ordinul comun nr.109/196/5/25/16930/63/540/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind eleborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului 
de distribuire catre poulatie a principalelor produse alimentare si nealimentare, pe baza de ratii si 
cartele, in caz de mobilizare sau razboi; 
           In temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7),lit.h), art.139 alin.(1), art.196 alin.(1), lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 – privind Codul administrativ cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

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 urmează a fi distribuite pe raza orașului Slănic, Județul Prahova,  în caz de 
mobilizare sau război,  se desemneaza următorii agenți economici de pe raza localității: 

1. S.C. OLSTEN MAGNUS S.R.L. strada 23 August , nr.9 
2. S.C. PROFI ROM  FOOD S.R.L , strada 23 August,  nr.2-4  
3. SC OBLIO & ARROW S.R.L. strada Brâncoveanu, nr.103 
4. SC CONDOR PROD SERV SRL, strada  I.L.Caragiale 

          Art.2. – La declararea mobilizării sau 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. 
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Art.3. – (1) Agenții economici nominalizați vor lua măsuri pentru asigurarea unor 
condiții optime de păstrare și distribuire a produselor raționalizate. 

               (2) – Presedintele comisiei pentru probleme de apărare al U.A.T. Oraș Slănic 
răspunde de întocmirea și distribuirea la timp a tabelelor nominale a persoanelor îndreptățite să 
primeasca produse raționalizate. 
                 Art.4. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului 
general al orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
MUŞAT MARIA 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR general UAT Slănic 

ISABELA CERASELLA COJOCARU 
   
Slănic, 30 martie 2022 
Nr. 22                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”0„împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar:8  
 

 


