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HOTĂRÂREA 
  nr. 73 din 15.11.2013  

 
 

- privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz 
de mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului 

 
 Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
 Întrunit în şedinţă ordinară la data de 15.11.2013; 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către viceprimarul comunei Vama Buzăului, referatul 
întocmit de compartimentul de specialitate, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 şi 
nr. 3; 
 Văzând adresa nr. 579BV/24.09.2013 provenită de la Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale a judeţului Braşov; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului 
pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1204/2007 privind 
asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de 
război, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile  art. 36, alin. (9) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul art. 45, alin. (1 - 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 Art.1: Se aprobă Programul de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate în caz de 
mobilizare şi război, la nivelul comunei Vama Buzăului, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.2: Primarul comunei Vama Buzăului asigură aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 
            Art.3: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului judeţului 
Braşov şi se aduce la cunoştinţă publică. 
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