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DISPOZIŢIE
privind nominalizarea agenților economici de pe raza comunei Roseți ce vor distribui produse
raționalizate către populația comunei Roseți în caz de mobilizare sau de război
Primarul comunei Roseți-Nicolae Râjnoveanu,
Având în vedere:
- Prevederile art.42 alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare,cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 20 lit. m) din O.U.G nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării și de urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile ordinului comun nr. 109/195/5/25/16930/62/540/2003 al Oficiului central de stat pentru probleme
speciale, M.A.I/M.F.P/M.S/M.E.C/M.Î.M.M./M.A pentru aprobarea normelor pentru elaborarea prgramelor 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 de război,
-Prevederile art. 155 alin.(1) lit.d), art. 156 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI emite următoarea dispoziție:
Art.1. Se nominalizează operatorii economici de pe raza comunei Roseți, județul Călărași care vor
distribui către populația comunei Roseți, județul Călărași, produse alimentare raționalizate în caz de mobilizare
sau de război după cum urmează:
S.C MITI SILI S.R.L.,
-S.C. CĂTĂLIN IMPEX S.R.L.,
-S.C. POPIA IMPEX S.R.L.,
-S.C. CRISGAB S.R.L.,
-S.C AMI ANDRE MOD S.R.L.
Art.2.Operatorii economici nominalizați la art.1 din prezenta vor lua măsuri pentru asigurarea unor
condiții optime de păstrare și distribuire a produselor raționalizate.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează președintele comisiei
de apărare de la nivelul comunei Roseți și referentul cu mobilizarea la locul de muncă și probleme de apărare din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.4.Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință sub semnătură operatorilor economici mai sus precizați
prin grija referentului responsabil cu mobilizarea la locul de muncă și probleme de apărare din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Roseți.
Art.5. Prezenta se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, prefectului județului Călărași și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în
monitorul oficial local, în format electronic la adresa www.comunaroseti.ro subeticheta dispoziții ale autorității
executive.
PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI,
Nicolae RÂJNOVEANU
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Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Roseți
Lavinia TĂNASE

