
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

             H O T Ă R Â R E
                     Privind aprobarea reactualizarea Programul de aprovizionare  a populaţiei Oraşului Huedin cu  produse

alimentare și nealimentare care urmează să fie distribuite  rationalizat populației  în  caz de mobilizare  și razboi ,

                Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  28.02.2014.
 Având  în vedere  adresa nr. 835 CJ/04.12.2013  primită de la  STPS Cluj prin care solicită reactualizarea ,,

Programului  de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare care urmeaza sa fie distribuite  rationalizat
populatiei  în situații deosebite  conform legii, respectiv referatul nr. 1252/24.02.2014 inaintat de  Nistor Spiru
din cadrul  compartimentului  de Protectie Civilă. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1253/2014 înaintat de primar și avizat de comisia  de
administratie publică, juridică, de disciplină, muncă și protectie socială la ședința din data de 24.02.2014.
               In temeiul prevederilor  Hotararii de Guvern nr. 370/2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de
aplicare a Legii 477/2003 privind pregătirea  economiei naţionale şi a  teritoriului pentru apărare  precum şi a
Ordinului  Comun 109/196/5/25/63/540 din 2003 pentru aprobarea normelor  privind elaborarea programelor
de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de  distribuire către populaţie a principalelor produse
alimentare pe bază de raţii  şi  cartele, in caz de mobilizare şi  război,  art.  38,  alin.2 şi  art.  46  din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea nr. 286/2006

              H O T Ă R Ă Ș T E

    Art. 1  Se aprobă reactualizarea Programul de aprovizionare  a populaţiei Oraşului Huedin cu  produse
alimentare și nealimentare care urmează să fie distribuite  rationalizat populației  în  situatii deosebite, conform
anexei la prezenta hotărâre.                                                            

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de protectie civila
din cadrul Primăriei Huedin  Resurse Umane din cadrul Primariei Huedin.
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 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Dr. Dreve Ioan                                                                                      Cozea Dan
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