
 

     HOTĂRÂREA nr.2/2014 
privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de 

mobilizare şi război al comunei Dochia, jud.Neamţ, valabil pentru perioada 2013-2016 
 

 
              Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 04 februarie 2014, 

                   Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-
Gheorghe privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaŃiei cu produse raŃionalizate în caz de 
mobilizare şi război al comunei Dochia, jud.NeamŃ, valabil pentru perioada 2013-2016, precum şi referatul nr. 
58/07.01.2014 întocmit de secretarul comunei Dochia, 
                  Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia economică, buget-finanŃe, agricultură, comisia 
juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, comisia învăŃământ, sănătate şi familie, culte, muncă şi 
protecŃie socială, protecŃia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia; 
                   łinând cont de adresa nr.1146/06.12.2013 a STPS NeamŃ; 
                   În baza Legii  nr.477/2003- privind pregătirea economiei naŃionale şi a teritoriului pentru apărare, cu 
modificările şi completările ulterioare; Ordinul 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; Ordinul 
nr.2061/2004-privind aprobarea modelului, caracteristicilor, condiŃiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru 
distribuirea către populaŃie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raŃii şi cartele, în caz de 
mobilizare sau de război;Legea nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica locala;  

În temeiul art.36 alin.(9) şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” , art.124 din Legea administraŃiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTARARE: 

Art.1. Se aprobă Programul de aprovizionare a populaŃiei cu produse raŃionalizate în caz de mobilizare şi război 
al comunei Dochia, jud.NeamŃ, valabil pentru perioada 2013-2016, conform anexei nr.1, anexă ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul şi viceprimarul comunei Dochia, 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi secretarul 
comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate şi se aduce la 
cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 04 februarie 2014 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                    Popa Constantin                                                                     Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
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