
                                                              JUDEȚUL  NEAMȚ 

                                CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BÂRA 

 

                                                      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

                                                                  Nr.6   din    .01.2022 

Privind aprobarea Programului de aprovizionare a pupulației comunei Bâra cu 

principalele produse alimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau război pentru 

perioada 2021-2024 

 

Consiliul local al comunei Bâra, județul Neamț; 

Examinând; 

- referatul de aprobare înregistrat sub nr.173/14.01.2022 prin care primarul comunei 

Bâra,d-l Petraru Dănuț propune aprobarea Programului de aprovizionare a populației comunei 

Bâra cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate,în caz de mobilizare sau 

de război pentru perioada 2021-2024; 

          - raportul de specialitate înregistrat sub nr.174/14.01.2022 prin care Seful serviciului 

voluntar pentru situații de urgență susține aprobarea Programului de aprovizionare a populației 

com.Bâra cu principalele produse alimentare și nealimentare raționalizate,în caz de mobilizare 

sau război pentru perioada 2021-2024 ; 

Văzând adresa nr.1764NT/22.10.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale Neamț; 

Având în vedere prevederile art.11 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr.477/2003 privind pregătirea econimiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare,republicată ,aprobat prin HG nr.370/2004 ,ale art.10 alin.3 și art.47 din legea 

nr.477/2003 privind pregătirea economiei națșionale și a teritoriului pentru apărare,cu 

modificările și completările ulterioare,prevederile Ordinului nr.109/2003 privind 

elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de 

distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de 

rații și cartele,în caz de mobilizare sau de război și ale Ordinului nr.2061/2004 privind 

aprobarea modelului, caracteristicilor, condițiilor de tipărire și păstrare a cartelelor pentru 

distribuirea către populație a principalelor produse alimentare si nealimentare pe bază de 

rații și cartele,în caz de mobilizare sau de război; 

În temeiul dispozițiilor art.129,alin.2,lit.d,alin.7,lit.,,h,,ale art.139,art.140 alin.1 precum 

și ale art.196 alin.1,lit.,,a,, din Ordonanța de Urgență a Guvernuluii nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

                 

   P R O P U N E: 

 

             Art.1.Se aprobă Programul de aprovizionare a populației comunei Bâra cu principalele 

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

conform anexei la prezenta. 

             Art.2.Primarul comunei Bâra prin Serviciul Volutar pentru Situații de Urgență va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



                Art.3.Secretarul general al comunei va  înainta prezenta hotărâre persoanelor si instituțiilor 

interesate. 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                  Avizat pentru legalitate,     

Primar,Petraru Dănuț                                         Secretar general,Dancă Maria                                     



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI BÂRA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

Nr.173  din 14.01.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea programului de aprovizionare a populaţiei  

Comunei Bâra cu principalele produse agroalimenare raţionalizate  

în caz de mobilizare şi război pentru perioada 2021-2024 

 

 

      Având în vedere că la nivelul comunei trebuie asigurate sarcinile ce revin instituţiei noastre 

pentru desfăşurarea activităţilor specifice din Planul de mobilizare a economiei judeţului Neamţ 

(PMEJ), valabil in perioada 2021-2024, iar Consiliul Local aprobă documentele de mobilizare, 

propunem aprobării Hotărârea privind Programul de aprovizionare a populaţiei Comunei Bâra 

cu principalele produse agrolimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război 

pentru perioada 2021-2024. 

       Oportunitate promovării proiectului de hotărâre constă in realizarea sarcinilor şi a obligaţiilor 

în caz de mobilizare sau de război, susţinerea efortului de apărare pentru asigurarea cererilor de 

produse şi servicii ale forţelor sistemului naţional de apărare , precum şi pentru asigurarea 

consumului raţionalizat al populaţiei , în vederea optimizării consumului de produse alimentare, a 

utilizării cât mai raţionale a resurselor de care dispune economia naţionala , precum şi a protecţiei 

vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor. Sistemul de distribuire către populaţie a principalelor produse 

alimentare, pe bază de raţii şi cartele, se pune în aplicare în cazul diminuării resurselor destinate 

consumului populaţiei identificate prin Planul de mobilizare aprobat, iar utilizarea acestor resurse 

se monitorizează de către autoritătile publice locale începând cu data declarării stării de mobilizare 

sau a stării de război. 

      Reglementările şi prevederile legale sunt următoare: 

-  în conformitatew cu prevederileart. 11, alin. 2, din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 477/2003, aprobate prin HG 370/2004, art. 10, alin 3 şi art. 47 din Legea nr. 

477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale art 3, 

4 şi 31, pct. A, lit. A4 din  Ordinul nr. 109/2003 privind elaborarea programelor de 

desfacere 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 şi ale Ordinului nr. 2061/2004 privind aprobarea modelului, 

caracteristicilor, condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuire a către 

populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele , în 

caz de mobilizare sau de război. 

      Considerând legală şi oportună propunerea de mai sus , solicit aprobarea proiectului de 

hptărâre privind  Programul de aprovizionare a populaţiei Comunei Bâra cu principalele 

produse agroalimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război pentru perioada 

2021-2024. 

 

 

 

PRIMAR 

 

PETRARU DĂNUȚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI BÂRA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

Nr. 174 din 14.01.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Asupra proiectului de Hotărîre privind  

privind aprobarea programului de aprovizionare a populaţiei  

Comunei Bâra cu principalele produse agroalimentare raţionalizate  

în caz de mobilizare şi război pentru perioada 2021-2024 

 

. 

       Având în vedere că la nivelul comunei trebuie asigurate sarcinile ce revin instituţiei noastre 

pentru desfăşurarea activităţilor specifice din Planul de mobilizare a economiei judeţului Neamţ 

(PMEJ), valabil in perioada 2021-2024, iar Consiliul Local aprobă documentele de mobilizare, 

propunem aprobării Hotărârea privind Programul de aprovizionare a populaţiei Comunei Bâra 

cu principalele produse agrolimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război 

pentru perioada 2021-2024. 

       Oportunitate promovării proiectului de hotărâre constă in realizarea sarcinilor şi a obligaţiilor 

în caz de mobilizare sau de război, susţinerea efortului de apărare pentru asigurarea cererilor de 

produse şi servicii ale forţelor sistemului naţional de apărare , precum şi pentru asigurarea 

consumului raţionalizat al populaţiei , în vederea optimizării consumului de produse alimentare, a 

utilizării cât mai raţionale a resurselor de care dispune economia naţionala , precum şi a protecţiei 

vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor. Sistemul de distribuire către populaţie a principalelor produse 

alimentare, pe bază de raţii şi cartele, se pune în aplicare în cazul diminuării resurselor destinate 

consumului populaţiei identificate prin Planul de mobilizare aprobat, iar utilizarea acestor resurse 

se monitorizeazş de către autoritătile publice locale începând cu data declarării stării de mobilizare 

sau a stării de război. 

      Reglementările şi prevederile legale sunt următoare: 

-  în conformitatew cu prevederileart. 11, alin. 2, din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 477/2003, aprobate prin HG 370/2004, art. 10, alin 3 şi art. 47 din Legea nr. 

477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ale art 3, 

4 şi 31, pct. A, lit. A4 din  Ordinul nr. 109/2003 privind elaborarea programelor de 

desfacere 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 şi ale Ordinului nr. 2061/2004 privind aprobarea modelului, 

caracteristicilor, condiţiilor de tipărire şi păstrare a cartelelor pentru distribuire a către 

populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele , în 

caz de mobilizare sau de război. 

      Considerând legală şi oportună propunerea de mai sus , solicit aprobarea proiectului de 

hptărâre privind  Programul de aprovizionare a populaţiei Comunei Bâra cu principalele 

produse agroalimentare raţionalizate, în caz de mobilizare sau de război pentru perioada 

2021-2024. 

 

 

 

 

Şef SVSU, 

 

SIMON ANDREI 

 

 

 


