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DISPOZIȚIA
nr. 49 din 22.02.2022
-

privind nominalizarea operatorilor economici care vor constitui
REŢEAUA COMERCIALĂ A COMUNEI VAMA BUZĂULUI
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1), ale art. 47, lit. ,,d” din Legea nr. 477/2003 privind
pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, cu modificările și completările
ulterioare;
În conformitate cu dispozițiile OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de
urgenţă cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a
teritoriului pentru apărare și ale Ordinului nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea
programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a
pricipalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de
război;
În temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (5), lit. ,,b” și ale art. 196, alin. (1), lit. ,,b”
din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:
Art.1: Se constituie REŢEAUA COMERCIALĂ A COMUNEI VAMA BUZĂULUI formată din
operatorii economici nominalizaţi mai jos, denumiţi în continuare operatori economici distribuitori:
Nr.
Crt.

Operatorul economic distribuitor /
Punctul de lucru (magazinul)

Localitatea / Populaţia arondată

1

SC COMERȚ LUCI SRL

Vama Buzăului/1000

2

SC DAVID SRL

Vama Buzăului/563

3

SC DAVID SRL

Buzăiel/579

4

SC COMERȚ LUCI SRL

Acriș/1000

5

SC CASTANILOR 83 SRL

Acriș/361

6

I.I. STOICA ALEXANDRA

Dălghiu/139

Art.2: Operatorii economici distribuitori au sarcina obligatorie, la mobilizare şi război, de a distribui
populaţiei arondate - prin punctele de lucru nominalizate - produse agroalimentare.
Art.3: Categoriile de produse, cantităţile de produse, furnizorii de produse, precum şi lista persoanelor
arondate punctelor de lucru (magazinelor) vor fi comunicate ulterior, în perioada de preconflict.

Art.4: Operatorii economici distribuitori au obligaţia de a trece la desfăşurarea activităţilor/acţiunilor
specifice, odată cu primirea înştiinţării privind decretarea stării de mobilizare/război.
Art.5: Operatorii economici distribuitori vor lua toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor optime de
depozitare, păstrare, manipulare şi distribuire a produselor.
Art.6: Preşedintele comisiei pentru probleme de apărare răspunde de întocmirea la timp a documentelor
specifice de mobilizare (notificări/înştiinţări) şi comunicarea lor către operatorii economi distribuitori.
Art.7: Prezenta dispoziţie va fi adusă imediat la cunoştinţa conducătorilor operatorilor economici
nominalizaţi, sub semnătură, prin grija secretarului Comisiei pentru probleme de apărare şi
comunicată/înaintată odată cu documentele de la Art.3.
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