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RAPORT DE ACTIVITATE
al Colnisiei pentru probleme de apttrare in anu1 2019

Avind in vedere prevederile urmitoarelor acte normative:

1 . Legea nr. 47712003 privind pregdtirea economiei nationale 9i a teritoriului pentru aparare,

republicatd;

2. Legea nr.13211997, privind rechizitiile de bunuri gi prestdrile de serviciiin interes public,

republicatd;

3. H.G. nr.37012004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

47712003;

4. H.G. nr. 1380/2009 privind infiinlarea, organizarea, funclionarea qi atributiile Administratiei

Nalionale a Rezervelor de Stat gi Probleme Speciale, c.m.c.u.,

5. H.G. nr.219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.13211997;

6. H.G. nr.120412007 privind asigurarea fortei de muncd necesare pe timpul stdrii de asediu, la

mobilizare gi pe timpul stdrii de rdzboi;

7. Ordinul comun al pregedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat gi Probleme

Speciale, ministrului sandtdtii, ministrului afacerilor interne, ministrului finantelor publice, ministrului

economiei gi ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale, nr. 109i2003, pentru aprobarea Normelor

privind elaborarea programelor de desfacere a mdrfurilor prin introducerea sistemului de distribuire

cdtre populatie a principalelor produse alimentare 9i nealimentare pe bazd de ralii gi cartele, in caz de

mobilizare sau de razboi,

Activitatdtile desfdgurate de Comisia pentru probleme de apdrare in anul 2019, constituita la

nivelul comunei Cdndegti, au fost urmitoarele:
- a fost actualizat Centralizatorul cu principalele mijloace tehnice, utilaje gi aparaturd din

patrimoniul agenlilor economicigi persoan elor fizice, care se pot folosi pentru intervenlii in situalii de

urgenld, cu nr. 19717.02.2019 giinaintat la STPS Neamt ;

- in anul 2019 nu au fost solicitdri de acsrdare a avizului Administratiei Nationale a Rezervelor

de Stat gi Probleme Speciale pentru concesionarea de bunuri proprietate publica a statului;

- a fost actualizat proiectul de buget pentru rdzboigi a fost inaintat Ia Administratia Judeleana a

Finantelor Publice Neam[, in vederea centralizdrii.
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