
            ROMÂNIA 
  JUDEŢUL COVASNA 
      COMUNA OZUN 
   CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 68/2021 
 

privind nominalizarea agenţilor economici din reţeaua comercială a comunei Ozun, care 
vor distribui produse raţionalizate către populaţie 

Consiliul Local al comunei Ozun, în şedinţă extraordinară; 
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7636/14.07.2021, întocmit de secretarul 

general al comunei Ozun; 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 7637/14.07.2021 al viceprimarului comunei 

Ozun, d-na Szabó Anna-Mária; 
Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Ozun; 
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) şi art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 

privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 20 lit. m) din O.U.G. 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; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h) și alin. (14) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

 ART. 1. – Distribuirea produselor raţionalizate către populaţie, la mobilizare sau război, 
se face după cum urmează: 
 Pentru produse alimentare, de igienă și nealimentare: 

Nr. 
crt. 

Denumirea operatorului economic Adresa Tipul 
produselor 

Obs
. 

1. S.C. MAGAZIN MIXT SALAMON COM 
S.R.L. 

Comuna Ozun, satul Ozun nr. 384, 
Jud. Covasna 

Alimentare
/Igienă 

 

2. S.C. KOZMIX S.R.L. Comuna Ozun, satul Ozun nr. 101, 
bl. 8, sc. B 

Alimentare
/Igienă 

 

3. S.C.TIBIMAT S.R.L. Comuna Ozun, satul Ozun nr. 397 Alimentare
/Igienă 

 

4. S.C. IUCRIS IMPEX S.R.L. Comuna Ozun, satul Ozun nr. 101, 
bl. 1, parter 

Alimentare
/Igienă 

 

5. S.C. LOR AND ANT MARKET S.R.L. Comuna Ozun, satul Ozun nr. 101, 
bl. 1, parter 

Alimentare
/Igienă 

 

6. "JUGA AURORA-MARIA COM" I.F. Comuna Ozun, satul Sântionlunca nr. 
188 

Alimentare
/Igienă 

 

7. "KOVÁCS ÉVA" P.F.A. Comuna Ozun, satul Sântionlunca nr. 
250 

Alimentare
/Igienă 

 

8. HIDI VIORICA-GABRIELA I.I. Comuna Ozun, satul Lisnău nr. 116 Alimentare
/Igienă 

 

9. PRODUCȚIE PRESTĂRI COMERȚ  
"ZOEMIA" S.R.L. 

Comuna Ozun, satul Lisnău nr. 96 Alimentare
/Igienă 

 

10. HANDRA PAULA-NOÉMI P.F.A. Comuna Ozun, satul Bicfalău nr. 37 Alimentare
/Igienă 

 

11. FEKETE JUDIT P.F.A. Comuna Ozun, satul Măgheruș nr. 32 Alimentare
/Igienă 

 



Modul de difuzare: 
- 1 ex. agenților economici nominalizați la art. 1  
- 1 ex. la dosarul hotărâri 
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Covasna 
 

 

 

 ART. 2. – Agenţii economici nominalizaţi vor lua măsuri pentru asigurarea, când situația 
se va impune, a unor condiţii optime de păstrare şi distribuire a produselor raţionalizate. 
Furnizorii şi cantităţile de produse ce vor fi distribuiți în sistem raţionalizat vor fi comunicate în 
perioada, în caz de mobilizare sau de război. 
 ART. 3. – Preşedintele Comisiei pentru probleme de apărare al comunei Ozun răspunde 
de întocmirea şi distribuirea la timp a tabelelor nominale cu persoanele îndreptăţite să primească 
produse raţionalizate. 
 ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează agenții 
economici nominalizaţi la art. 1. 
 
 Ozun, la 16 iulie 2021. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ
        MOLNÁR ANDRÁS        SECRETAR GENERAL 
                   BARTALIS FRUZSINA 
 
  
 
 

 
 

   
 


