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                   România, Judeţul Vâlcea 

             PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                              PRIMAR 
 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.   142 

 

 Privitor la :  constituirea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul 
comunei Roșiile, județul Vâlcea 

 
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate nr. 1761/17.05.2021 întocmit 

de secretarul general UAT Roşiile, judeţul Vâlcea prin care se propune desemnarea 
personalului în vederea constituirii comisiei pentru probleme de aparare, respectiv 
numirea responsabilului cu evidenta militara, mobilizarea la locul de munca și alte 
documente în vederea întocmirii  Planului de mobilizare a economiei naționale pentru 
apărare, valabil 2021-2024, adresa nr. 545 VL/12.04.2021 a Structurii Teritoriale 
pentru Probleme Speciale Vâlcea; 

In conformitate cu prevederile art. 60 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 477/2003, r1 aprobate prin Hotarâirea Guvernului nr. 370/2004, in baza art. 
41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale a teritoriului 
pentru apărare, cu modificarile și completarile ulterioare; 

În temeiul art. 154, art. 155 alin (1), alin. (5) lit. e), art. 156, art. 196 alin. (1) lit. 
b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, emit următoarea: 

 
 

DISPOZITIE 

 
Art. 1. Începând cu data de 17.05.2021 în cadrul Primăriei comunei Roșiile, județul 

Vâlcea  se constituie comisia pentru probleme de apărare,  compusă din: 
- Ștefan Doru-Cezar   – președintele comisiei (viceprimar); 
- Avram Cătălin-Constantin     – secretarul comisiei (secretar general UAT Roșiile); 
- Gheorghe Romică        – membru;  
- Vlăduţu Ion                  – membru; 
- Marinescu Ștefan   – membru. 

Art. 2. Comisia pentru probleme de apărare răspunde în faţa conducătorului 
instituţiei de întreaga pregătire pentru apărare. 

Art. 3. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru 
desfășurarea activităţilor cu informaţii clasificate, conform legii. 
Art. 4. Comisia întocmeşte anual planul de activitate şi are următoarele atribuţii 
principale: 

a) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei 
/ operatorului economic, potrivit legii; 
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b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie / operatorul 
economic în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor 
funcţionale ale acesteia; 

c) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; 
d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; după 

caz. activităţile privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de 
desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; 
după caz, derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; dup caz, 
modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop; 

e) elaborează propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare şi, după caz, al 
Planului anual de pregătire a economiei naţionale pentru apărare; 

f) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi 
stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia; 

g) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare; 

h) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 
i) monitorizează activităţile de întocmire şi transmitere a fişei cu existentul 

bunurilor rechiziţionabile, a fişei de evidenţă a persoanelor pentru prestări servicii în 
interes public, a cererii de mobilizare la locul de muncă, precum şi actualizările 
acestora, conform precizărilor legale. 

Art. 5. Comisia va înainta în termenele cerute lucrările solicitate de Structura 
Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea. 

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuternicesc membrii 
comisiei.  
Art. 7. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituției Prefectului Județului 

Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, prin grija secretarului general 
UAT Roșiile, membrilor comisiei pentru probleme de apărare şi la Structura Teritorială 
pentru Probleme Speciale Vâlcea. 

 
Roşiile, 17.05.2021 

 
               PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
           CONSTANTIN DUMITRU                      Secretar general UAT Roșiile,  
               AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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