
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

  
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare  ce urmează a 
fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de mobilizare sau război 

 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 36 alin. (1) şi alin.(2) lit.d) combinat cu cele ale art. alin.(6), lit.a) punctul 8., şi cele ale art. 63 alin. 
(5) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) prevederile art. 10, art.12 şi 47 din Legea nr. 477/2003, privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, republicată, cu nodificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 477/2003, aprobate prin H.G. nr. 370/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) prevederile art. 31. lit.”a” din Ordinul Şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale 
nr.109/2003, pentru  aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin 
introducereasistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe 
 bază  de raţii si cartele, în caz de mobilizare sau de război; 
d) indicatorii aprobaţi prin Planul de Mobilizare a Economiei Naţionale pentru Apărare, valabil în perioada 
2017-2020, transmişi prin adresa nr.412PH/3.078.2017; 
e) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.24/2014 privind aprobarea Programului de aprovizionare 
cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu,  în caz de 
mobilizare sau război; 
          luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.6721/19.09.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, 
înregistrat sub nr. 6722/19.09.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local; 
 

    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 

                Art.1. - Se actualizează Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare  ce 
urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii  Cornu  în caz de mobilizare sau 
război inclus în Carnetul de mobilizare al Consiliului local al comunei Cornu, conform 
Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. -  Primarul comunei Cornu va proceda la comunicarea sarcinilor ce revin 
agenţilor economici din reţeaua  de magazine de pe raza administrativă a localităţii Cornu, conform 
programului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Comisia pentru probleme de apărare a comunei Cornu constituită prin 
dispoziţia nr.126/3 august 2017 şi responsabilul cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de 
muncă numit prin acelaşi act administrativ, vor duce la îndeplinire sarcinile prevăzute în programul 
aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art.4. – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, orice alte 
dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

     Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-
ul Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

                                            PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                 Marius IANCU                                  CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETARUL COMUNEI , 
Daniela IANCU 
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