ROMÂNIA
JUDEłUL CONSTANłA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E nr.50
Privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaŃiei comunei Poarta Albă
cu produse raŃionalizate în caz de mobilizare şi război, în perioada 2013-2016
Consiliul Local Poarta Albă, întrunit în şedinŃă ordinară în ziua de 28 mai 2014;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. Primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate, avizele comisiilor nr. 1,2 şi 3 ale Consiliului Local, avizul
secretarului comunei Poarta Albă;
În conformitate cu prevederile art. 121 alin. (1) si alin. (2), precum si pe cele ale art. 139
alin. (2) din ConstituŃia României, republicată, art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7
alin. (2) din Codul civil, art. 21 lit. m) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006,
art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naŃionale şi a teritoriului
pentru apărare, cu modificările ulterioare, art. 31A lit. a) pct. 4 din Ordinul şefului Oficiului
Central de Stat pentru Probleme Speciale nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind
elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către
populaŃie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raŃii şi cartele, în caz de
mobilizare sau de război,
analizând indicatorii aprobaŃi de către Consiliul Suprem de Apărare a Tării prin hotărârea nr.
0013 din 05 februarie 2013 a Planului de Mobilizare a Economiei NaŃionale pentru Apărare,
valabil în perioada 2013-2016, transmişi cu adresa nr. 654/DB din 5 noiembrie 2013,
În baza art. art. 36 alin. (2) lit. d) combinat cu art. 63 alin (1) lit. d) şi art. 64 alin (1) din
Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Programul de aprovizionare a populaŃiei comunei Poarta Albă cu produse
raŃionalizate în caz de mobilizare şi război, în perioada 2013-2016 potrivit anexei care face parte
din prezenta hotărâre;
Art. 2. – Primarul comunei Poarta Albă şi Comisia pentru probleme de apărare vor asigura
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;
Art.3.–Prezenta hotărâre se va comunica: -InstituŃiei Prefectului -JudeŃul ConstanŃa; Primarului comunei Poarta Albă, persoanelor şi autorităŃilor interesate şi o va face publică prin
afişare.
Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 13 consilieri „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abŃineri”, din totalul de 13 voturi exprimate.
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