
                   ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                  
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 73 /2021
Privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a

comunei Valea Crișului, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 14.10.2021
analizând  referatul  de  aprobare  a  primarului  şi  proiectul  de  hotărâre  privind

nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Valea Crişului,  care vor
distribui produse raţionalizate către populaţie,
           În baza prevederilor :
- art. 42 alin (1) şi ale art. 47 lit. „d” din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 20 lit. „m” din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi

regimul stării de urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 31 A. alin a.) din Ordinului comun nr.109/2003 pentru aprobarea Normelor pentru

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;

În temeiul art.  129 alin. 2  lit.d), alin.7 lit.h, alin. 14 , art. 139 alin 1 şi art. 196 alin. 1 lit.a)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.   Distribuirea produselor raţionalizate pentru populaţia de pe raza comunei Valea
Crişului,  la  mobilizare  sau  război,  se  face  de  către  următorii  agenţi  economici  din  reţeaua
comercială a comunei Valea Crişului: 

Nr
crt

Denumirea operatorului
economic

Adresa
Tipul produselor

raţionalizate
Observaţi

i

1 SC OTTY BENDE SRL

Sat Valea Crişului nr
423, comuna Valea

Crişului, judeţul
Covasna

Alimentare, igienă,
nealimentare

2 SC SIGNAL SRL Sat Valea Crişului 77,
comuna Valea Crişului,

Alimentare, igienă,
nealimentare



judeţul Covasna

3 SC HASTULHAZIG SRL
Sat Valea Crişului 342,
comuna Valea Crişului,

judeţul Covasna

Alimentare, igienă,
nealimentare

4 SC PROD COM STAFI SRL
Sat Calnic nr 103,

comuna Valea Crişului,
judeţul Covasna

Alimentare, igienă,
nealimentare

Art.2. (1) Agenţii economici nominalizaţi la art. 1 din prezenta hotărâre, vor lua măsuri
pentru asigurarea, când situaţia se va impune, a unor condiţii optime de păstrare şi distribuire a
produselor raţionalizate. 

(2) Furnizorii şi cantităţile de produse, care vor fi distribuiţi în sistem raţionalizat
vor fi comunicate în  caz de declarare a stării de mobilizare sau de război.

Art.3. Preşedintele  Comisiei  pentru  probleme  de  apărare  al  comunei  Valea  Crişului,
răspunde de întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptăţite să
primească produse raţionalizate.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa agenţilor economici nominalizaţi la art.
1. din prezenta hotărâre, prin grija secretarului Comisiei pentru probleme de apărare. 

Valea Crişului, la 14.10.2021

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ
   Secretar general al comunei

              ÖRDÖG Róbert                                                              PANAITE Ana-Diana


