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COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT AR.ARE 
cu privire la nominalizarea operatorilor economici din reteaua comerciala a 

comunei Valea Doftanei, Judet Prahova, care vor distribui produse rationalizate 
catre populatie la mobilizare sau razboi 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
Vazand: 
- adresa nr. 896 PH din 14.10.2021, exemplar 102, inregistrata la sediul 

primariei comunei Valea Doftanei cu nr. 16160/12.11.2021 a Administratiei Nationala 
a rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Structura Teritoriala pentru Probleme 
Speciale Prahova 

- referatul de specialitate nr. 16597/ 23.11.2021 intocmit de catre Comisia ·• 
pentru probleme de aparare din cadrul primariei comunei Valea Doftanei 

- referatul de aprobare a domnului primar Lucian Vileford Costea 
Avand Tn vedere prevederile: 
-art. 47 din Legea 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 

teritoriului pentru aparare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-art. 20, lit m din OG nr. 1/21.01.1999 privind regimul starii de asediu si 

regimul starii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, 
-prevederile HG nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului 
pentru aparare 

-art. 31 lit a din Ordinul comun nr. 109/25/196/16.930/5/63/540 din 21.01.2003 
pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor 
prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie 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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

HOTARASTE: 
' 

Art.1. Pentru punerea in aplicare a Programului de aprovizionare cu produse 
alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei de pe 
raza comunei Valea Doftanei, in caz de mobilizare sau razboi, se desemneaza 
urmatorii agenti economici: 

1. SC Luceafarul SRL 
2. SC Tache SRL 
3. SC Rece N&G SRL 
4. SC Sounds Party Events SRL 

Art.2. La declararea mobilizarii sau starii de razboi, Consiliul Local va analiza 
reteaua de desfacere a produselor rationalizate stabilite in programul de 
aprovizionare si daca va fi necesar, se vor stabili noi unitati de desfacere a 
produselor rationalizate. 

Art.3.Agentii economici nominalizati vor lua masuri pentru asigurarea unor 
conditii optime de pastrare si distribuire a produselor rationalizate 

Art.4. Presedintele comisiei pentru probleme de aparare a comunei Valea 
Doftanei raspunde de intocmirea si distribuirea la timp a tabelelor nominale cu 



Art.5.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Valea 
Doftanei prin aparatul de specialitate. 

Art.6.Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al 
comunei Valea Doftanei, In termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei; 
Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro; 
Dosar ~edinta; 
Dosar Hotarari 
Consilieri in functie 15 
Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Nr. !3J din 25.11.2021 

Presedinte de sedin 
Consilier Local 
~Cojocaru Viorel 


