R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
P R I M AR
Cod poştal - 737105 – Telefon, fax: 0235/484216, E–mail : prim_botesti@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I A NR. 222 /2019
privind reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare
având în vedere:
- referatul secretarului comunei inregistrat sub nr. 3272 din 15.10.2019 prin care propune
reorganizarea comisiei pentru probleme de aparare, datorita modificarii unor membri;
prevederile Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului
pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 60, art. 61, alin.(1) si (2) si
art.62 din Hotararea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare;
În temeiul prevederilor art. 154, art.154, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a) si art. 196
alin.(1), lit. b) si art. 198 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adrian Pantea, primar al comunei Botesti, judeţul Vaslui;
DISPUN:
Art.1. Se reorganizează comisia pentru probleme de aparare in urmatoarea componență:
Presedinte – Iftene Costel - viceprimarul comunei;
Secretar - Sterea Camelia - secretarul comunei;
Membrii - Focșa Ramona – inspector, contabil;
- Racovita Viorica – consilier, asistent social;
- Nechita Eugen - Sef serviciu situatii de urgență;
Art.2. Atribuţiile generale ale comisiei pentru probleme de apărare sunt următoarele:
a) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul autorităţii publice, potrivit legii;
b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru autoritatea publică în caz de mobilizare şi
responsabilitaţile 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. Persoanele care fac parte din comisia pentru probleme de apărare vor fi autorizate
pentru desfăşurarea activităţilor cu informaţii clasificate, conform legii.
Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, orice prevederi contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii va răspunde viceprimarul
comunei Botesti.
Boţeşti , 15 octombrie 2019
Primar,
Adrian Pantea
Contrasemneaza,
Secretarul comunei Boţeşti,
Camelia Sterea

