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P R O I  E C T 
 Nr. 77 din 21.09.2017 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 

 
H O T A R A R E  

privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse 
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat 

populaţiei, în caz de mobilizare sau  război”  
   
 
 Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

Analizând expunerea de motive a d-lui primar,  înregistrată la nr. 5790 din 
21.09.2017; 

În temeiul prevederilor art.3 si art.31, lit. A, pct. 4 din Ordinul comun nr. 
109/21.01.2003 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 
35, alin. 2, art.37 şi art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești ; 
În conformitate cu prevederilor art.36, alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct.8, art.45, 

alin.1, art.47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, 
republicata,cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă „Programul de aprovizionare cu produse agroalimentare şi 
industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau 
război”, conform Ordinului nr. 109/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul comunei Bodești, prin aparatul propriu, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 

 
Inițiator, 
Primar, 

Ec. Barna Marinel 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  5790 din 21.09.2017 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului de 

aprovizionare cu produse alimentare şi industriale ce 
urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de 

mobilizare sau război” 
 
 
 
 

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, urmăreşte apărarea unor interese publice majore privind utilizarea cât mai 
raţională a resurselor de care dispune economia naţională, precum şi protecţia vieţii 
şi sănătăţii populaţiei. 

Necesarul de produse alimentare care vor fi distribuite populaţiei pe bază de 
raţii şi cartele, precum şi posibilităţile de asigurare a acestora va fi prevăzut în 
cadrul unui program de aprovizionare care se aprobă de către Consiliul Local. 

Faţă de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse 
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz 
de mobilizare sau război”. 

 

 

Primar, 
 Ec. Barna Marinel 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare 
cu produse alimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite 

raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau  război”  
 
 

 Având in vedere prevederile art. 47, lit. d din Legea nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi 
completările ulterioare  consiliile locale întocmesc programele de aprovizionare a 
populaţiei a localității cu principalele produse alimentare si industriale raționalizate, 
in caza de mobilizare sau război. 

STRUCTURA TERIORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE NEAMŢ a transmis 
consiliilor locale din județ programul de aprovizionare  cu produse alimentare si 
industriale raționalizate, acesta fiind modificat după întocmirea rețelelor de 
magazine care vor distribui produsele raționalizate. 

Primarul comunei Bodești a stabilit rețeaua de magazine care a fost precizata 
și in Programul de aprovizionare, și va fi transmisa si la Consiliul Județean Neamț 
pentru aprobarea programului de aprovizionare a județului. 

Urmare a celor prezentate, potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare Consiliului local  proiectul de hotărâre privind aprobarea „ 
Programului de aprovizionare cu produse alimentare şi industriale ce urmează a fi 
distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare sau  război”, in forma inițiată. 

 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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