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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. 

 
Nr. 71 din 28.09.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Hanganu Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



 


