ROMANIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECAŢEI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 37
privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul
comunei Frecatei, judeţul Tulcea
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea.
Având în vedere:
- adresa nr. 73/18.02.2014 a structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului
Tulcea, înregistrată sub nr. 1121/28.02.2014 la Primaria comunei Frecatei, judeţul Tulcea.
Tinand cont de prevederile:
- art. 60-63 din HG nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare
- art. 41 din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare, modificată şi completată ulterior.
- art. 9 alin. (2) din Hg nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe
timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, modificată şi completată
ulterior.
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (5) lit. „e” şi art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a” din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:
DISPUN:
Art. 1. - Începând cu data prezentei se constituie Comisia pentru probleme de apărare la
nivelul comunei Frecatei, judeţul Tulcea în următoarea componenţă:
Preşedinte – Primar, Naiman Marian
Membrii – Viceprimar, Mitu Paul
– referent, Butan Sorin
Secretar – secretar comună, Chislitchi Catalin
Art. 2. - Se stabilesc sarcinile membrilor comisiei în conformitate cu prevederile legale, astfel:
a) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei teritoriului
pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;
b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie 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; activităţile privind
capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi
acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea
pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;
e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire;
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.
Art. 3 Cu aceeaşi dată se numeşte responsabilul cu evidenţa militară în persoana dlui. viceprimar
Mitu Paul, care va întocmi documentele de mobilizare la locul de muncă.
Art. 4 Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu
informaţii clasificate, conform legii.
Art. 5 Prezenta dispoziţiei poate fi contestată conform Legii contenciosului administrativ nr.
544/2004, modificată şi completată ulterior.
Art. 6 Dispoziţia va fi comunicată membrilor desemnaţi, Structurii Teritoriale pentru Probleme
Speciale a judeţului Tulcea, precum şi Prefectului Judeţului Tulcea.
Emisa astazi: 12.03.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR
Cătălin CHISLIŢCHI

