
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 44/2019 
privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a Municipiului Târgu 

Secuiesc care vor distribui produse raţionalizate către populaţie 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna,  
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Secuiesc, înregistrată sub nr. 

9351 din 25.04.2019; 
- Raportul Biroului protecția civilă, înregistrat sub nr. 9352 din 25.04.2019; 
- prevederile art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 

teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 
teritoriului pentru apărare; 

- art. 31 lit. a din Ordinul comun nr. 109/25/196/16.930/5/63/540/ 21.01.2003 pentru 
aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea 
sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe 
bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau război; 

În temeiul art 36 alin.(2) lit.d, art.36 alin.(6) lit.a, pct..8, art. 45. alin. (1) şi art. 115, alin. 
(1) lit. b) din  Legea administraţiei publice locale  nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. - Pentru punerea în aplicare a Programului de aprovizionare cu produse 

alimentare și nealimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației de pe raza 
municipiului Târgu Secuiesc în caz de mobilizare sau război, se desemnează următorii agenți 
economici de pe raza localității: 

- Kaufland România S.C.S. – magazinul Kaufland din Târgu Secuiesc 
- REWE România SRL – magazinul Penny Market din Târgu Secuiesc 
- Lidl Discount SRL – magazinul Lidl din Târgu Secuiesc  
Art. 2. - La declararea mobilizării sau a 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. 

Art. 3. – (1) Agenţii economici nominalizaţi vor lua măsuri pentru asigurarea unor 
condiţii optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate. 

  (2) Documentele și dipozițiile care cuprind sarcinile acestora vor fi îmnânate agenților 
economici, cu avizul biroului de mobilizare în caz de mobilizare sau război. 
 Art. 4. - Primarul municipiului Târgu Secuiesc, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Târgu Secuiesc, la 9 mai 2019 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

    Gáspár Zsolt 
        CONTRASEMNEAZĂ 
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