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din  06.04.2022

 

DISPOZIȚIE nr. 143 

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

S.C GISSLEV  S.R.L  

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.14138/06.04.2022 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 GISSLEV  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 105,412 

Carne Kg 21,025 

Preparate din carne Kg 8,299 

Lapte L 59,438 

Ulei L 9,129 

Zahăr Kg 8,870 

Cartofi Kg 43,472 

 

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