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DISPOZIŢIA nr. 144 

 
 
Privind: nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a 

localităţii Roșiile care vor distribui produse raţionalizate către 
populaţie 

 

Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 1761/17.05.2021 

întocmit de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune 
desemnarea personalului în vederea constituirii comisiei pentru probleme de 
aparare, respectiv numirea responsabilului cu evidenta militara, mobilizarea la 
locul de munca și alte documente în vederea întocmirii  Planului de mobilizare a 
economiei naționale pentru apărare, valabil 2021-2024, adresa nr. 545 
VL/12.04.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea; 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin (1) şi ale art. 47 lit. „d” din 
Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare; 
 Având în vedere prevederile art. 20 lit. „m” din Ordonanţa nr. 1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă cu modificările şi 
completările ulterioare şi cele ale 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. 154, art. 155 alin (1), alin. (5) lit. e), art. 156, art. 196 alin. 
(1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea: 
 

 

 

DISPOZIȚIE: 

 
 Art. 1 Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, la mobilizarea 
sau război, se face după cum urmează: 
 Pentru produse alimentare: 

- S.C. DENFLOR S.R.L. 
- S.C. MARIDEXMARKET S.R.L. 
- SC DANA ȘI DORIN SRL 
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 Pentru produse nealimentare: 
- A.F. CIUCĂ JANINA-ELENA 
- P.F.A. TUȚĂ RAMONA 

 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 ce le veţi distribui în sistem raţionalizat vă vor 
fi comunicate în perioada de preconflict. 
 Art. 3 Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare a  Comunei 
Roșiile, răspunde de întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu 
persoanele îndreptăţite să primească produse raţionalizate. 
 Art. 4 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă sub semnătură agenţilor 
nominalizaţi, prin grija secretarului comisiei pentru probleme de apărare. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, agenților economici 
nominalizați la art. 1 şi la Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea. 
 
 

Roşiile, 17.05.2021 
 

             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
          CONSTANTIN DUMITRU                      Secretar general UAT Roșiile,  
               AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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