
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PEŞTERA

PRIMAR

D [SP 0Z I IIE
privind actualizarea Comisieipentruprobleme de apărare la nivelulprimăriei comunei

— Peştera,judeţulConstanţa

Primarul comunei Peştera, doamnaNicoletaVrabie, judeţul Constanţa, în calitate de şef al aparatului
de specialitate, avand în vedere:

.

- adresa nr.3 l 6CT/24.06.2021 aAdministraţiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme de Speciale-
Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Constanţa,

- prevederile Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare,
cu modificile şi completările ulterioare,

- prevederile art.155, alin.(l), lit.d) coroborat cu alin.(S), lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

- dispozitiile art.243 alin.1, lit.a din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare,

In temeiul art.196 alin 1 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
* completările ulterioare,

DISPUN
Art 1.- Se aprobă actualizarea Comisiei pentru Probleme de Aparare la nivelul primăriei comunei

Peştera, judeţul Constanţa, după cum urmează:

— preşedinte : Mocanu SilViu-Leonard-Viceprimar,
- secretar : Vrînceanu Adrian-consilier superior
— membri : Preda Lenuta- secretar general uat,

Ion Ionica - Consilier compartiment contabilitate,
Nedelea Alis - Consilier ssm/psi/su.

Art.2.- Comisia pentru probleme de aparare raspunde in fata conducatorului institutiei de intreaga
pregatire pentru aparare;

Art.3.- Comisia pentru probleme de aparare nominalizata la art.1, are urmatoarele atributii principale:
a) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile referitoare la pregatirea economiei nationale si a
teritoriului pentru aparare, ce se desfasoarain cadrul institutiei, potrivit legii;

b) stabileste masurile tehnico——organizatoricepentru institutie, in caz de mobilizare, si responsabilitatile
ce revin compartimentelor functionale ale acesteia,

c) elaboreaza si actualizeaza documentele de mobilizare ;
d) controleaza intreaga pregatire de mobilizare: intocmirea documentelor, activitatile privind capacitatile

de aparare si rezervele de mobilizare, modul de desfasurare a lucrarilor, masurilor si actiunilor cuprinse in
documentele de mobilizare ,derularea contractelor referitoare la pregatirea pentru aparare, modul de
cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop ; '

e) elaboreaza propunerile pentru proiectele Planului de mobilizare si Planului de pregatire;
f) analizeaza anual, in primul trimestru, stadiul pregatirii de mobilizare si stabileste masurile si actiunile

necesare pentru imbunatatirea acesteia ;

g) intocmeste propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizarii
masurilor si actiunilor de pregatire pentru aparare ;

h) intocmeste lucrarile de mobilizare la locul de munca cu respectarea intocmai a prevederilor H.G.
nr.1204/2007, publicat in M.O nr.699 din 17.10.2007;

i) alte atributii considerate necesare in acest domeniu;



Art.4.- Comisia va inainta in termenele cerute lucrarile solicitate de Structura Teritoriala pentru
Probleme Speciale judetul Constanţa;

Art.5.- Comisia se va intruni la initiativa secretarului sau presedintelui ori de cate ori este nevoie;
Art. 6.- Comisia analizeaza lunar stadiul indeplinirii indicatorilor referitori la aprovizionarea cu produse

rationalizate a populatiei localitatii in situatii de criza;
Art. 7.- Secretarul comisiei pentru probleme de aparare va pastra toate documentele (inclusiv

corespondenta) specifice activitatii de pregatire a economiei si a teritoriului pentru aparare, separat de alte
documente;
Art.8.- La schimbarea din functie a unei persoane din prezenta dispozitie, atributiile specifice sunt

preluate de noua persoana numita in functie;
Art.9.- Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfasurarea activitatilor cu

informatii clasificate conform legii ( art.61 pct.3 din H.G. nr.370/2004)
Art.] 0- Atributiile specifice pe fiecare membru al comisiei sunt cele prevazute in anexa care face parte

integranta din prezenta dispozitie;
Art.]1 - Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii, isi inceteaza aplicabilitatea dispozitia

nr.214/16.08.2016
Art.12- Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general al comunei: Instituţiei

Prefectului Judeţului Constanţa; Structurii teritoriale pentru probleme speciale Constanţa şi persoanelor
nominalizate.

PRIMAR, PESTERA, 01.07.2021
NICOLETAVRABIE / NR.149
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Contrasemnează,
Secretar general , .Lenuţw

Achizitii
Creion


