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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea societăţilor comerciale 

cuprinse în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare 
ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
Având în vedere:

 art.  42,  alin  (1)  şi  ale  art.  47,  lit.  „d”  din  Legea  nr.  477/2003 privind  pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările
ulterioare;

 art. 20,  lit. „m” din Ordonanţa nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul
stării  de  urgenţă  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  cele  ale  Ordinului
comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor pentru elaborarea programelor de
desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a
principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de
mobilizare sau de război, cu modificările şi completările ulterioare;

 referatul secretarului comunei Raciu, nr. 6119/10.12.2013;
În  temeiul  art.  45,  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

ART. 1
Se aprobă includerea în Programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare
ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situaţii deosebite stabilite de lege, a
societăţilor comerciale prezente în anexa parte componentă a prezentei hotărâri. 
ART. 2
Cu aducerea la  cunoştinţa persoanelor  şi  instituţiilor  interesate  a  prezentei  hotărâri  se
însărcinează secretarul comunei.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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ANEXĂ LA HCL Raciu nr.

Nr. 
crt.

Denumirea societăţii comerciale Satul 

1. IF Preda Marin Siliştea

2. IF Negoi Lăcrămioara Siliştea

3. IF Stancu Gheorghe Siliştea

4. IF Ion Rodica Siliştea

5. SC ROSEMARITEX SRL Raciu

6. SC MARCOBAD SRL Raciu

7. IF Cârstea Gheorghe Raciu

8. IF Iancu Veronica Raciu

9. SC CARAIMAN SRL Raciu

10. IF Grama Nicuşor Raciu

11. IF Ştefan Gheorghe Şuţa Seacă

12. IF Mănescu Gabriela Şuţa Seacă

13. IF Olteanu Ion Şuţa Seacă

14. SC IMALUC SRL Şuţa Seacă
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