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R O M A N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 123 din 26.10.2021 

 

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială 

a Comunei Oncești, Județul Bacău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

 

 

         Primarul Comunei Oncești; 

         Având în vedere: 

         - Proiectul de Dispoziție nr. 123/26.10.2021; 

         - Referatul înregistrat la nr. 273/26.10.2021, întocmit de Dra Prosie Alexandra – Compartiment 

Situaţii de Urgenţă, prin care motivează nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială        

a Comunei Oncești care vor distribui produse raţionalizate către populaţie; 

         - prevederile Dispoziţiei primarului nr. 91/10.06.2020 privind numirea responsabilului cu 

evidența militară în cadrul U.A.T. – Comuna Onceşti, judeţul Bacău; 

         - prevederile Dispoziţiei primarului nr. 122/26.10.2021 privind actualizarea Comisiei pentru 

probleme de apărare la nivelul Comunei Onceşti, judeţul Bacău; 

         - prevederile art. 42, alin. (1), ale art. 47, lit. d) și ale art. 48 din Legea nr. 477/12.11.2003 

privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificarile si completrile 

ulterioare; 

         - prevederile art. 20, lit. m) din O.U.G. nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile Anexei la Ordinul O.C.S.P.S. nr. 109/21.01.2003 coroborat cu Ordinele 

ministerelor abilitate pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a 

mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse 

alimentare şi nealimentare pe baza de ratii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război; 

 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. c), ale art. 156, alin. (1), ale        

art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, emite următoarea 

 

D I S P O Z I Ţ I E: 

 

         Art. 1 – Se nominalizează următorii agenţi economici din reţeaua comercială a Comunei 

Oncești, Județul Bacău, care sunt incluşi în programul de aprovizionare şi distribuire către populaţie                   

a principalelor produse alimentare şi nealimentare, în caz de mobilizare sau de război: 

 

         Pentru produse alimentare: 

         1)  S.C. ,,SOFRONEA MIXT” S.R.L. 

         2)  S.C. ,,MIDRA PREST 2015” S.R.L. 

 

         Pentru produse nealimentare: 

         1)  S.C. ,,BIO AGRO COMPANY” S.R.L.; 

         2)  S.C. ,,PROADRA 2015” S.R.L. 

 

         Art. 2 – (1) Operatorii economici, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele 

atribuţii: 

         a) execută analiza tehnico-economică şi financiară a cererilor de materiale, produse şi servicii 

transmise de Administraţia Naţională, precum şi a solicitărilor autorităţilor administraţiei publice 

locale; 
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         b) elaborează propuneri şi pregătesc condiţiile tehnico-economice pentru a asigura cererile de 

materiale, produse şi servicii prin dezvoltarea reţelelor de aprovizionare, fabricaţie şi desfacere 

existente pe timp de pace; 

         c) păstrează şi asigură integritatea fizică şi calitativă a rezervelor de mobilizare, conform 

contractelor încheiate cu Administraţia Naţională şi prevederilor legale; 

         d) încheie, după caz, contracte cu clauze suspensive cu furnizorii de materii prime, materiale, 

subansambluri, scule, dispozitive şi verificatoare, piese şi utilaje tehnologice şi cu institutele de 

cercetare şi proiectare. 

         (2) Operatorii economici cu sarcini prevăzute în Planul de mobilizare vor lua măsuri în vederea 

adaptării structurii organizatorice pentru a funcţiona în caz de mobilizare sau de război, inclusiv în 

condiţiile militarizării lor, folosind întregul potenţial economic şi uman de care dispun, pentru 

realizarea integrală a sarcinilor ce le revin. 

 

         Art. 3 - Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare  răspunde de întocmirea şi distribuirea 

la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptăţite să primească produse raţionalizate. 

  

         Art. 4 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

compartimentului de specialitate, potrivit competentelor legale, agenţilor economici nominalizaţi, 

S.T.P.S., precum și Institutiei Prefectului judetului Bacău în vederea verificării legalității. 

 

         Art. 5  - Responsabilul cu evidența militară va aduce la îndeplinire prezenta dispoziție. 

 

 

 

                 PRIMAR,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                      SECRETAR GENERAL, 

   PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


