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Nr.12559 din 16.03.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu Art.136, Alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare 

raționalizate, în caz de mobilizare și război, pentru perioada 2021-2024    

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr. 12561/16.03.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.12560/16.03.2022, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare,   

▪ Hotărârea 370/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de  aplicare privind pregătirea 

economiei naționale; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind 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; 

▪ Adresa nr.169BV/25.02.2022 înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr.1132/28.02.2022; 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(3), lit.d), alin.(7) lit.h) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă Programului de aprovizionare al populației comunei Bod cu 

principalele produse alimentare raționalizate în caz de mobilizare și război ,pentru perioada 2021-2024, 

conform ANEXEI ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

ART. 2  Prin prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre emisă în acest sens. 

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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