
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA URDARI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind constituirea comisiei pentru probleme de aplrare

Primarul Comunei Urdari, domnul Mihai Calota,
Avdnd in vedere:
- adresa nr. 476 GJ din 18.06.2021 a Structurii Teritoriale pentru Probleme

Speciale Gorj, inregistratd la Pri5ria Comunei Urdari cu nr. 2838125.06.2021;
- raportul de specialitate nr. 2981106.07.2021 al Secretarului General al Comunei

Urdari;
- prevederile art.41, alin. 2 din Legea nr.47712003 privind pregdtirea economiei Ei

a teritoriului pentru apdrare;
- prevederile art. 60, art.6I, art.63 din Normele metodologice de aplicare a Legii

nr.47712003 aprobate prin H.G. nr. 37012004;
In temeiul art. 156, alin. 1 Ei art. 196, alin. 1, lit. b) din Ordonanfa de Urgen{d a

Guvemului nr. 57 1201 9 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art.l. incepdnd cu 06.07.2021, in cadrul primiriei Comunei Urdari se numeqte

comisia pentru probleme de apdrare compusd din:
1. Hangiu Dumitru - Viceprimarul Comunei Urdari - preqedintele comisiei;
2. Diaconescu Loredana Secretarul General al Comunei Urdari secretarul

comisie;
3. Leuci Robert - consilier achizilii - Compartimentul Achizilii Pr,rblice gi Relalii cu

Publicul - membru;
4. Vijaic6 Nicolae-Ovidiu - funcfionar public- Compartimentul Agricol - membru;
5. Cojocaru Aneta-Nicoleta - funclionar public - Compartimentul Agricol - membru.

Art.2. Comisict pentru probleme de apdrare rdspunde in fa\a conducdtorului
instituliei de intreaga pregStire pentru apdrare.

Art.3. Comisia pentru probleme de apdrare are urmdtoarele atribulii principale:
- Organizeazd, coordoneazd qi indrum6 activitAlile referitoare la pregdtirea

economiei nafionale Ei a teritoriului pentru apdrare, ce se desfEEoard in cadrul
instituliei, potrivit legii;

- Stabileqte mdsurile tehnico-organiza{ionale pentru institulie in aaz de

mobilizare ;i responsabilit6!ile ce revin compartimentelor funcfionale ale

acesteia;
- Elaboreazd, qi actualizeazd documentele de mobilizare;
- Controleazd'.;intreaga pregltire de mobilizare: intocmirea documentelor,

activitdlile privind capacitdlile de apdrare Ei rezervele de mobilizare, modul de

desfEEurare a. lucrdrilor, mdsurilor Ei ac{iunilor cuprinse in documente de



mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregitirea pentru apdrare;

modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop;
- Elaboreaz6 propunerile pentru proiectele Planului de mobilizare gi Planului de

pregdtire;
- Analizeazd anual, in primul trimestru, stadiul pregdtirii de mobilizare Ei

stabileqte mdsurile Ei acfiunile necesare pentru imbundtilirea acesteia;
- intocmeqte propuneri privind alocarea anuald de la bugetul de stat a fondurilor

necesare realizdrii mdsurilor gi ac{iunilor de pregdtire pentru apdrare;

- atribu(iile consemnate la art.31, pct. A din Ordinul comun nr. 10912003,

publicat in M.Of. nr. 638 din 08.09.2003;
- Intocmirea lucrdrilor de mobilizare la locul de muncd intocmai a prevederilor

H.G. nr. 120412007, publicat in M.Of. nr.699 din 17.10.2007;
- Alte atribufii considerate necesare in acest domeniu.
Art.4. Comisia va inainta in termenele cerute lucrdrile solicitate de Structura

Teritoriald pentru Probleme Speciale Judeful Gotj.
Art.S. Comisia va intruni la initativa secretarului sau pregedintelui ori de cdte ori

este nevoie.
Art.6. Comisia analizeazd lunar stadiul indeplinirii indicatorilor referitori la

aprovizionarea cu produse rationalizate a popula{iei localitSlii in situalii de crizd.
Art.1. Secretarul comisiei pentru probleme de apirare va pdstra toate documentele

(inclusiv corespondenfa) specifice activitAtii de pregdtirea economiei Ei a teritoriului
pentru apdrare, separat de alte documente.

Art.8. La schimbarea din funclie a unei persoane din prezenta dispozi{ie, atribuliile
specifice sunt preluate de noua persoand numitd in funclie.

Art.9. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfEqurarea

activitSlilor cu informa{ii clasificate conform legii (art.61, pct. 3 din H.G. nr. 37012004).

Art.10. Cu ducerea la indeplinire, in termenul legal, se imputernicesc membrii
comisei.

Art.1l. Prezenta dispozilie se comunicd membrilor comisiei constituitA la art.l Si

Instituliei Prefectului - Jude{ul Gorj.

SE AVIZEAZL PBNTRU LEGALITATB,
SECRETAR GENERAL,

Loredana Dig4onescu
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