ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind nominalizarea operatorilor economici din reţeaua comercială a
comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava care vor distribui produse
raţionalizate către populaţie

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
referatul secretarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 8874
din 04.12.2017,
art. 42 alin (1) şi art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004;
Ordinul Comun nr. 109/195/5/25/16930/63/540/2003 al Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei Publice,
Ministerului pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, Ministerului Finanţelor Publice,
Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Agriculturii 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.
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi
aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 61 alin. (2), art. 63 alin.(1), lit.”a” şi .”e”, art.68 alin.(1)
şi art. 115 aIin.(1) lit. .”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art. 1 Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, la mobilizarea sau
război, se face după cum urmează:
1. Localitatea Dorna-Arini
• S.C. AURAŞ COM S.R.L. - Magazin mixt
2. Localitatea Cozăneşti
• S.C. MARY CIPI S.R.L. - Magazin mixt
3. Localitatea Ortoaia
• I.F. HAJA RODICA. - Magazin mixt
4. Localitatea Gheorghiţeni
• I.F. FLUŢAR DOMNICA. - Magazin mixt
5. Localitatea Rusca
• S.C. ADY ŞTEF TOUR S.R.L. - Magazin alimentar
6. Localitatea Sunători
® I.F. GURZUN MARIANA. - Magazin mixt

Art. 2 Agenţii economici nominalizaţi vor lua măsuri pentru asigurarea unor condiţii
optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate. Furnizorii şi cantităţile de
produse care vor fi distribuite în sistem raţionalizat vor fi comunicate în perioada de
preconflict.
Art. 3 Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare al comunei Dorna Arini,
judeţul Suceava, răspunde de întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu
persoanele îndreptăţite să primească produse raţionalizate.
Art. 4 Odată cu intrarea în vigoare a acesteia dispoziţii, orice prevedere anterioară
contrară se abrogă.
Art. 5 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă sub semnătură agenţilor
nominalizaţi, prin grija secretarului comisiei pentru probleme de apărare.
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