
ROMA'{IA
Judetul t{eaml
Primiria comunei Tibucani
Consiliul local
Nr. 1085 din 7 februarie 2022

colvvocARE

Pentru data de 11 februarie 2022, ora 8,30, se convoacl Consiliul Local al comunei
-Tibucani, judelul Neamt, in gedinta ordinarS, in sala de Sedinle a acestuia, cu urmdtoarea

ordine de zi:

1. Proiect de hot5rare privind aprobarea organigramei 9i a statului de functii ale

aparatului de specialitate al primarului comunei TIBTJCANI, judelul NEAMT pentru anul 2022,

inregistrat sub Nr. 10 din 17 ianuarie 2022 - initiator, primar, Ioan RUSU:

1.1. Referatul de aprobare a Proiectului de hotlrare prevtzut la pct. 1, intocmit de

Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 5,14 din 17 ianuatie 2022;
1.2. Raportul cu privire la Proiectul de hot5rere previzut la pd. 1, intocmit de secretarul

general al comunel fr. aMBROSA COCA - giinregistrat sub Nr. 545 din 19 ianuarie 2022;

1,3, Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de Disciplinl din cadrul Consiliul Local al

comunei l-ibucani, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hotirare prevtzut la pct. 1,

inregistrat sub Nr. 5173120 din 03.02.2022.
2. Proiect de hot5rare privind aprobarea Programului de aprovizionare a populaliei

cu produse ralionalizate la nivelul comunei Tibucani, judelul Neaml inregistrat sub Nr. 12

din 1 februarie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU:

2.1. Referatul de aprobare a Proiedului de hot5rare prevSzut la pct, 2, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU tiinregistrat 927 din l februarie 2022;

2,2, Raportul cu privire la Proiectul de hotErere prevBzut la pct. 2, intocmit de secretarul
general al comunei ,r. AMBROSi COCA - 9i inregistrat sub Nr. 964 din 2 februarie 2022;

2.3. Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i de DisciplinS din cadrul Consiliul Local al

comunei llbucani, judelul Neam! cu privire la Proiedul de hotlrare prevSzut la pct, 2,

inregistrat sub Nr. 5173121 din 03.02.2022.
3. Proiect de hoHrere privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al comunei

TIBUCANI, judetul NEAMT pentru anul 2022 9i estim5ri pentru anii 2023 - 2025, inregistrat
sub Nr. 13 din 2 februarie 2022 - iniliator, primar, Ioan RUSU:

3,1, Referatul de aprobare a Proiectului de hotErSre prevtzut la pct, 3, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU 9i lnregistrat sub Nr. 965 din 2 februarie 2022;

3.2. Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite Si Taxe Locale" cu
privire la Proiectul de hotirare prev5zut la pct. 3, intocmit de Domnul MOIgd ICUIAI,
referent in cadrul acestui compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1012 din 3 februarie 2022;

3.3. Avizul consultativ al Comisiei de Activittrli Economico - Financiare din cadrul
Consiliul Local al comunei l'lbucrni, judelul Neam! cu privire la Proiectul de hot5rare prev5zut la
pct. 3, inregistrat sub Nt. 5173124 din M.02.2022)

Modalitatea prin cire sunt puse la dispozilia consilierilor locali, materialele inscrise in
proiectul ordinii de zi este personald, prin semnarea convocirii, ocazie cu care sunt
incunogliintati - prin invitatia la Sedinlt - cu privire la posibilitatea de a formula 9i depune
amendamente asupra proiectelor de hot5reri.



Primele 2 proiede de hotireri inscrise la ordinea de zi au fost inaintate spre avizare

Comisiei luridice 9i de Disciplinl din cadrul Consiliul Local al comunei llbucani, judelul Neam!.

Proiectul de hot5rare Nr. 3 inscris la aceeagi ordine de zi a fost inaintat spre avizare

Comisiei de Activit6li Economico - Financiare din cadrul Consillul Local al comunei 'Iibucani,

iudelul Neamt.

intreb5ri adresate executivului, interpelSri, petilii 9i informarea consilierilor.

SEDINIA ESTE PUBLICA.
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ROMANIA
]UDETUL NEAMT

CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobar€a Programului de aprovizionarc a populaliei cu produse
rationalizate la nivelul comunei Tibucani, judelul Neami inregistrat sub

Nr. 12 din I tubruarie 2022

Ioan RUSU, primarul comunei Ibucani, judelul Neamt;
Av6nd in vedere prevederile:

- art. 11 alin (2) din Normele medodologice aprobate prin HG Nr. 370/2004 de aplicare a
Legii n. 477/2OO3 ptivind pregEtirea economiei nalionale 9i a teritoriului pentru aplrare;- Hot5rerea Nr. 0015/2021, pentru includerea indicatorilor aprobali in planul de
aprovizionare a populaliei judetului cu principalele produse alimentare
ralionalizate, in caz de mobilizare sau r5zboi, document clasificat, aprobat prin
Consiliul Suprem de apSrare a firii (CSAT);

- aft. 22 9i aft. 27 din Legea Nr. 3SS/2009 privind regimul stErii de mobilizare
partiala sau totalS a fortelor armate si a sttrii de rizboi;

- art.. 36 alin. (2) lit. "b" din Ordonanla de UrgenE a Guvernului Romaniei Nr. 522019
privind Codul Administrativ, cu modificdrile 5i compleHrile ulterioare;

_ ^ in temeiul dispozili or art. 139 alin. (2) din Ordonanla de UrgentH a Guvernului
Romaniei Nr. 57120!9 ptiyind Codul Administrativ, cu modificiriie;i c;plet5rite
ulterioare,

HOTARiSTE:

Art. 1. - Aprobarea programului de aprovizionare a populaljei cu produse ralionalizate la

nivelul comunei Tibucani, judelul Neam! conform anexei parte integrant5 din prezentul proiect de
hotarAre.

Art. 2. - Comisia pentru probleme de apir€re constituit5 la nivelul comunei Tibucanl,
judelul Neam! va duce la indeplinjre prevedeile prezentei hottrari.

Art. 3. secretarur comunei va inainta 9i comunica prezenta hotdrare hotErare autoritaliror

9i persoanelor intersate 9i o va aduce la cunogtinl5 publicl prin afigaj la sediul institutiei.

INITIATO& Avizat pentru legalitate/
SECRETAR

Jn Coca Ambros;
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TIBUCANI

PRIMAR
Nr. 927 din 1 februarie 2022

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotErar€ privind aprobarca programului de

aprovizionar€ a populatiei cu produse rationalizate la nivelul comunei
Tibucani, judetul Neam!, inregistrat sub r. 12 din 1 februarie 2022

Ioan Rusu, primarul comunei Tibucani, judelul Neam!, in calitate de initiator al
acestui proiect de hoGrare;

Prin Adresa Nr. 1764NT din 22.10.2021, Structura Teritoriale pentru probleme
Speciale Neamt a transmls extrasul cu sarcinil obligatorii ce revin consiliilor locale,
prevEzute in Planul de mobilizare a economiei nalionale, valabil pentru perioada 2021-
2024, aprobat prin Consiliul Suprem de apdrare a Tirii (CSAT) prin Hot5rerea Nr.
OOLS|2O2I, pentru includerea indicatorilor aprobati in planul de aprovizionare a
populaliei judelului cu principalele produse alimentare ralionalizate, in caz de mobilizare
sau r5zboi.

Potrivit art. 3 din HoGrarea cuvernului Nr.37012004 pentru aprobarea Normelor
medodologice de aplicare a Legii Nr. 47712003 privind pregdtirea pregltirea economiei
nationale 9i a teritoriului pentru ap6rare, peniju"... coordonarea aqiunitoryi mdsurilor
de pregi;tire a economiei nalionate si a teritoriutui pentru apdrare sunt elaborate
metodologii referitoare la elaborarea planului de mobitaare, iar ministerete, autoritdtile
administratiei publice centrale 9i locale, agenlii economici si alte instituliL cu sarcini la
mobilizare, intocmesc documentele de mobitizare in conformitate cu metodologiile
transmise",

Planul de mobilizare a economiei nalionale reprezintE ansamblul de m5suri 9i
acliuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de r5zboi gi
funclionarea acesteia in vederea asigur5rii resurselor necesare sustinerii efortului de
aplrare, functiondrii instituliilor publice si agentilor economici, precum 5i asigurErii
consumului rationalizat al populaliei, in caz de mobilizare sau rEzboi.

In cazul declaririi stdrij de mobjlizare sau a stdrll de r;zboi, potenlialul economic
al !5rii se adapteaz; cu prioritate pentru suslinerea efortului de apErare prin asigurarea
cererilor de produse si servicii ale forlelor sistemului national de apirare, precum gi
pentru asigurarea consumului ralionalizat al populaliei, in vederea optimidrii consumului
de produse alimentare, a utjlizErii cat mai rationale a resurselor de care dispune
economia nalional5, precum 9i a prote4ieivietii 9i a sEn5t5tii ceGtenilor.

Sistemul de distribuire cttre populatie a principalelor produse alimentare, pe
baz5 de ralii 9i cartele, se pune in aplicare in cazul diminutrii resurselor destinate
consumului populaliei identificate in planul de mobilizare, iat monitorizarea utiliztrii
acestora este realizatE de autoritSlile publice locale, incepend cu data declardrii stdrii de
mobilizare sau a stSrii de rizboi.

in acest contex! sarcinile din planul de implementare sunt obligatorii (art. 10
alin. 3 din Legea fi. 47712003) sunt dimensionate pentru o oerioad5 de 1 an, au o
valabilitate de 4 ani (202t-2024) 9i tin seama de posibititElile reate de realizare ate



acestora de c5tre operatorii nominalizali, fiind disseminate de Diredia pentru Agricultur5
Neam!.

in vederea monitorizSrii activitHtilor preGzute de art. 47 din Lege a M. 47712003,
consiliile locale sunt obligate si constituie/sa actualizeze comisia pentru probleme de
apirare gi si intocmeasc; documentele de mobilizare (art. 22 5i art. 27 din Legea Nr,
355/2009 privind regimul stErii de mobilizare pacial5 sau totall a foltelor armate 5i a
stdrii de r5zboi) in scopul ptanificirii, organizerii 9i conducerii activit5lilor pentru
indeplinirea indlcatorilor din Planul de implementare a planului de mobilizare,

Din analiza actelor normative 9i a considerentelor susmenlionate, apreciem cd acest
proiect de hotirere este legal, actual si oportun, motiv pentru caie am procedat,
impreunl cu secretarul comunei, la nominaljzarea acestuia ca fiind persoana caie trebuie
s5 analizeze si $ intocmeasct raportul de specialitate, stabilind ca dat5 de depunere a
raportului ziua de 2 februarie 2022, ora 12,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei 'Ebucani, judelul
Neam! cSreia ii va ll inainkt acest proiect de hoGrare in vederea dezbaterii si i;tocmirii
avizului consultativ este 'Comisia JuridicE 9l de Disciplin5,,.



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TIBUCANI
Secretar General
Nr. 964 din 2 februarie 2022

RAPORT
cu privire la Proiectulu de hotirare privind aprobarea Programului de
aprovizionarc a populaliei cu produse ralionalizate la niyelul @munei
fibucani, judelul Neam9 inregistrat sub Nr. 12 din 1 februarie 2022

lr, AMBROSA COCA Secretar General al comunei Ibucani, judetul Neamt;
VEZAnd Proiectul de hottrrare privind aprobarea Programului de aprovizionare

a populatiei cu produse ralionalizate la nivelul comunei lbucani, judelul Neam!,
inregistrat sub Nr. 12 din 1 februarie 2022, iniliat de Domnul primar, RUSU IOAN,
proiect de hoGrare insotit Si de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de
Domnul primar, RUSU IOAN 9i lnregistrat sub Nr. 927 din 1 februarie 2022, din
care cit5m:

"Prin Adresa Nr. 1764NT din 22.10.2021, Structura TeritorialS pentru
Probleme Speciale Neam! a transmis extrasul cu sarcinil obligatorii ce revin
consiliilor locale, prevdzute in Planul de mobilizare a economiei nalionale, valabil
pentru perioada 2O2L-2024t aprobat prin Consiliul Suprem de apErare a Ttrii
(CSAT) prin HotEr6rea Nr. O0t5/2027, pentru includerea indicatorilor aprobali in
planul de aprovizionare a populatiei judetului cu principalele produse alimentare
rationalizate, in caz de mobilizare sau r5zboi. [...]

Planul de mobilizare a economiei nalionale reprezintE ansamblul de m6suri 9i
actiuni privind trecerea economiei de la starea de pace la starea de rdzboi 9l
funclionarea acesteia in vederea asigurErii resurselor necesare suslinerii efortului de
ap5rare, funcliontrii instituliilor publice ti agenlilor economici, precum Si asigur5ii
consumului rationalizat al populatiei, in caz de mobilizare sau rtzboi.

in cazul declaririi stdrii de mobilizare sau a stdrji de rdzboi, potenlialul economic
al lErii se adapteazd cu prioritate pentru suslinerea efortului de aptrare prin asigurarea
cererilor de produse 9i servicii ale foltelor sistemului national de ap5rare, precum Si
pentru asigurarea consumului ralionalizat al populaliei, in vederea optimizErii consumului
de produse alimentare, a utilizdrii cat mal rationale a resurselor de care dispune
economia nalional5, precum 9i a protecliei vielii 5ia slnEGlii cetElenilor.

Sistemul de distribuire citre populalie a principalelor produse alimentare, pe
bazd de ratii si cartele, se pune in aplicare in cazul diminu5rii resurselor destinate
consumului populaliei identificate in Ptanul de mobltizare, iat monitorizarea utilizlrii
acestora este realizati de autoriHlile publice locale, incepend cu data declaririi stdrii de
mobilizare sau a stirii de rizboi.

in acest context, sarcinile din planul de implementare sunt obligatorii (art. 10
alin. 3 din Legea Nr. 477l2003)sunt dimensionate pentru o peiOAdAlE_Lj!, au o
valabilitate de 4 ani (2021-2024) 9i tin seama de posibilitSlile reale de realizare ale



acestora de cbtre operatorii nominalizali, fiind disseminate de Direclia penku Agriculture
Neam!.

in vederea monitorizlrii activitElilor previzute de art.47 din Legea Nr.
47712003, consiliile locale sunt obligate sE constituie/sE actualizeze comisia pentru
probleme de ap5rare 9i sE intocmeasct documentele de mobilizare (art. 22 si art.
27 din Legea Nr.355/2009 privind regimul st5rii de mobilizare partial5 sau totalt a
fortelor armate 9i a stErii de r;zboi) in scopul planific6rii, organizirii 9i conducerii
activitSlilor pentru indeplinirea indicatorilor din planul de implementare a planului

de mobillzare" [...].
Analizend temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatlm c;

solicitarea Domnului Primar Rusu Ioan este legali 9i indreptSlitt, actual; 9i oportun5,
intemeindu-se pe prevederile:

- art. 11 alin (2) din Normete medodotogice aprobate prin HG Nr. 370/2004 de aplicare a
Legii nt, 47712003 plvind pregStirea economiei nationale 9i a teritoriului pentru ap5rare;

- HotSrarea Nr. 0015/2021, pentru includerea indicatorilor aprobali in planul de
aprovizionare a populaliei judelului cu principalele produse alimentare
ralionalizate, in caz de mobilizare sau r5zboi, document clasificat, aprobat prin
Consiliul Suprem de apbrare a TSrii (CSAT);

- aft, 22 si aft. 27 din Legea Nr. 355/2009 privind regimul stirii de mobilizare
patial; sau totalS a fortelor armate 9i a stErii de rlzboi;

- art.. 36 alin. (2) lit. "b" din Ordonanta de urgenl5 a Guvernului Romaniei Nr. 522019
privind Codul Administrativ, cu modificirile 9i completSrile ulterioare.

Secretar Genera,
Jr. Ambrosi Coca
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