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D I S P O Z I Ţ I A  NR. 143 

 

Privitor la :  numirea responsabilului cu evidența militară, 
mobilizarea la locul de muncă 

 
 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; 
 În conformitate cu Legea nr.446/2006, pregătirea populaţiei pentru 
apărare, completată şi modificată cu Legea nr. 128/2012; H.G. nr. 1204/2007 
privind asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de război cu 
personal cu obligaţii militare, completată şi modificată cu H.G. nr.946/2012; 
Legea nr,477/2003, pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare; H.G. nr.370/2004, norme de aplicare a Legii nr.477/2003; 

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: 

 
 

DISPOZIȚIE 

 
Art.1. Se numeşte responsabil cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul 

de muncă domnul Avram Cătălin-Constantin – secretarul general UAT Roșiile, 
județul Vâlcea. 

Art.2. Atribuţiile responsabilului cu evidenţa militară sunt următoarele : 
- organizează şi coordonează activităţile referitoare la ţinerea evidenţei 

militare şi intocmirea documentelor de mobilizare, în cadrul instituției, potrivit 
legii; 
  - execută măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de 
mobilizare responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia, 
împreună cu comisia de apărare; 

- actualizează documentele de mobilizare; 
- ţine evidenţa personalului cu obligaţii militare care a fost chemat la 

centrul militar sau la unităţile militare pentru clarificarea situaţiei militare şi 
înştiinţează biroul personal despre această activitate menţionând şi data la care 
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personalul a fost. chemat, în baza ordinului de chemare pentru clarificarea 
situaţiei militare; 

-  participă la convocările de instruire organizate de C.M.J. Vâlcea şi 
S.T.P.S. Vâlcea; 

-  alte atribuţil considerate necesare în acest domeniu. 
Art.3. Responsabilul cu evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă 

domnul are acces la informaţii clasificate de nivel "Secret de serviciu". 
Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 

domnului Avram Cătălin-Constantin responsabil cu evidenţa militară şi 
mobilizarea la locul de Muncă. 

Art.5. Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea dispoziţia cu nr. 
170/13.06.2017.  

Art.6. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituției Prefectului Județului 
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, domnului Avram Cătălin-
Constaintin 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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