
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA 
 
                                                            Nr. 627 din 18.01.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului  de  mobilizare pentru apărare în caz de asediu și război a comunei Budila și a 
 Programului de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi 

distribuite raționalizat populației , în caz de mobilizare la război  
 

 
 
     Introducerea sistemului de distribuire către populație a pricipalelor produse alimentare și 
nealimentare pe bază de rații și cartele , în caz de mobilizare sau de război, urmărește apărarea unor 
interese publice majore privind utilizarea cât mai rațională a resurselor de care dispune economia 
națională, precum și protecția vieții și sănătății populației. 
      Necesarul de produse alimentare, care vor fi distribuite populației pe bază de rații și cartele, 
posibilitățile de asigurare a acestora fiind  prevăzut în cadrul unui program de aprovizionare precum 
stabilirea rețelei de magazine care vor distribui aceste produse,  se aprobă de către Consiliul Local. 
      Față de cele prezentate, propun Consiliului Local spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea ,,Planului de mobilizare pentru apărare în caz de asediu și  război a localității 
Budila” și a ,,Programului de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi 
diustribuite raționalizat populației, în caz de mobilizare la război cu rețeaua de magazine care 
urmează să distribuie aceste produse”. 

Avand in vedere: 
- prevederile  art. 47, lit. d din Legea  nr.477/2003,  privind pregătirea economiei naționale și 

a teritoriului pentru apărare, în scopul pregătirii de mobilizare la război, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 - dispozițiile  H.G. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
407/2003  
    Ca urmare, la nivelul comunei Budila s-au desfășurat următoarele activități : 
1. Au fost întocmite documentele pentru ,,Mobilizare la locul de muncă” privind asigurarea forței 

de muncă necesar pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război conform 
H.G.  

1204/20007. 
2. A fost întocmit ,,Programul de aprovizionare cu principalele produse alimentare și industriale  

raționalizate populației în caz de război” cu  rețeaua de magazine care urmează să distribuie 
aceste produse. 

         Acest program este conceput în conformitate cu prevederile art. 3, 31(A) din Ordinul Comun 
109/25/196/16.930/5/63/540 din 2003; Art. 47, lit. d din Legea nr.477/2003; Legea 21/1996 
republicată;  Art.11 din H.G. 370/2004  
        Urmare a celor prezentate, în temeiul Prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre aprobare  
Consiliului  Local , 
-  ,,Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare  valabil în perioada 2017-2020”  și  --   
-  ,,Programul de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi diustribuite 
raționalizat populației , în caz de mobilizare la război”  cu  rețeaua de magazine care urmează să  
 
 



 
distribuie aceste  produse. 
 

PRIMAR,  
IRIMIA MARSAVELA 

 
 
 
 

Repartizat la comisiile de specialitate nr. 2 si 3 
 

SECRETAR GENERAL,  
ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului  de  mobilizare pentru apărare în caz de asediu și război a comunei Budila și a 
 Programului de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi 

distribuite raționalizat populației , în caz de mobilizare la război  
 

 
 
      

Avand in vedere: 
- prevederile  art. 47, lit. d din Legea  nr.477/2003,  privind pregătirea economiei naționale și 

a teritoriului pentru apărare, în scopul pregătirii de mobilizare la război, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 - dispozițiile  H.G. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
407/2003  
-prevederile art. 3, 31(A) din Ordinul Comun 109/25/196/16.930/5/63/540 din 2003; Art. 47, lit. d 
din Legea nr.477/2003; Legea 21/1996 republicată;  Art.11 din H.G. 370/2004  
 
La nivelul comunei Budila s-au desfășurat următoarele activități : 
1. Au fost întocmite documentele pentru ,,Mobilizare la locul de muncă” privind asigurarea forței 

de muncă necesar pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război conform 
H.G.  

1204/20007. 
2. A fost întocmit ,,Programul de aprovizionare cu principalele produse alimentare și industriale  

raționalizate populației în caz de război” cu  rețeaua de magazine care urmează să distribuie 
aceste produse. 

        Propun dezbaterea proiectului de hotarare in sedinta Consiliului Local Budila si 
aprobarea: 
 
-  ,,Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare  valabil în perioada 2017-2020”  și  --   
-  ,,Programului de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi diustribuite 
raționalizat populației , în caz de mobilizare la război”  cu  rețeaua de magazine care urmează să  
distribuie aceste  produse. 
 
 

INSPECTOR, 
DUDAS GYONGYI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL  BUDILA 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea 

Planului  de  mobilizare pentru apărare în caz de asediu și  război a  comunei Budila  și a 
Programului de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi 

diustribuite raționalizat populației , în caz de mobilizare la război 
 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, 

     Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 
627/18.01.2022, în calitate de initiator, prin care s-a propus aprobarea Planului  de  mobilizare 
pentru apărare în caz de asediu și  război a  comunei Budila  și a Programului de aprovizionare 
cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi diustribuite raționalizat populației , în 
caz de mobilizare la război 
 - prevederile  art. 47, lit. d din Legea  nr.477/2003,  privind pregătirea economiei naționale și a 
teritoriului pentru apărare, în scopul pregătirii de mobilizare la război, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea nr. 21/1996 
- dispozițiile  H.G. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
407/2003  
- Ordinul comun al președintelui  Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și probleme Speciale, 
ministrul sănătății, ministrul afacerilor interne, ministrul finanțelor publice, ministrul economiei și 
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 109/2003, 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, 
- Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- avizele comisiilor de specialitate nr. 2 si 3 
- art. 129 alin. (7) lit. s) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  cu modificările și 
completările ulterioare;  
 
        

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019, 
privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
 
 
                                                                  HOTĂRAȘTE 
 
  Art.1.  Se aprobă Planul  de  mobilizare pentru apărare în caz de asediu și război a  comunei Budila, 

conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2.  Se aprobă Programul de aprovizionare cu produse alimentare  și  industriale  ce urmează a fi 

distribuite raționalizat populației în caz de mobilizare la război la nivelul comunei Budila, cu rețeaua 

de magazine care urmează să distribuie aceste produse conform anexei 2 ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

  Art. 3.  Se împuterniceşte Primarul Comunei Budila să emită dispoziţie privind componenţa 
Comisiei de apărare. 



     Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Budila, 

prin Compartimentul Situatii de Urgenta si Protectia Mediului. 

    Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Brașov, primarului comunei 

Budila, Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului și se aduce la cunoștință publică, 

prin grija secretarului general al comunei Budila, prin afisarea pe site-ul www.budila.ro. 

 

 

                 Primar                                                                         Vizat pentru legalitate 
                   Irimia Marșavela                                                                      Secretar general,      
                                                                                                                   Alexandra Aveluta BENIA 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


