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HOTĂRÂREA   Nr. 19  din 27.01.2022 
 

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 ordinara în data de 27.01.2022, 

     Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului comunei Budila, înregistrat sub nr. 
627/18.01.2022, în calitate de initiator si raportul de specialitate nr. 628/18.01.2022 al 
Compartimentului Situatii de Urgenta si Protectia Mediului, 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. 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptata in prezenta unui numar de 13 consilieri, din numarul 

total de 13 consilieri alesi, cu un numar de 13 voturi favorabile. 

 

             CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE, 

Presedinte de sedinta,                      SECRETAR GENERAL, 

VLAD CONSTANTIN     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


