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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – SC Catasil S.R.L 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  06.04.2022

 

DISPOZIȚIE nr.140 

privind cuprinderea cu sarcini în” Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare” a 

S.C CATASIL S.R.L  

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.14135/06.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.14134/ 06.04.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT;   

▪ Prevederile art. 47 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare  

▪  Prevederile art.2 și art.9 din Legea 21/1996 – legea concurenței  cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Prevederile art.  11 din HG nr. 370/2004  pentru aprobarea normelor metodologice de  aplicare privind pregătirea 

economiei naționale; 

▪ Hotărârea Consiliului Local nr.36/31.03.2022  adoptată în şedinţa din 31.03.2022 privind aprobarea Programului 

de aprovizionare al populației comunei Bod cu principalele produse alimentare raționalizate, în caz de mobilizare 

și război ; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.b  și art.199 alin.(1) și alin.(2 ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DISPUNE: 

 

ART.1  În urma cuprinderii în „Programului de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare ce urmează a fi 

distribuite raționalizat populației ,în situații deosebite stabilite de lege „S.C CATASIL S.R.L, va asigura vânzarea cu amănuntul 

a următoarelor produse în regim raționalizat la mobilizare sau război, astfel:      

 

Denumire produs raționalizat UM Cantitate anuală 

Pâine  Kg 208,050 

Carne Kg 41,496 

Preparate din carne Kg 16,380 

Lapte L 117,311 

Ulei L 18,081 

Zahăr Kg 17,507 

Cartofi Kg 85,800 

 

 

ART.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează, societatea desemnată la art. 1. 
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