
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.  37/2014 
privind numirea comisiei pentru probleme de apărare 

 
 Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile: 

a) art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
d)  art. 63 alin. (1) lit. d) şi alin.(5) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) art. 60, 61 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 370/2004; 
f) în baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, 
                     în temeiul art. 68 alin. (1) şi ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Anton Vasile, primarul comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
                                            D I S P U N : 
Art. 1. - Se numeşte comisia pentru probleme de apărare în vederea organizării, coordonării 

şi îndrumării activităţii din domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ce  
va avea următoarea componenţă: 

Preşedinte:           Tirnoveanu Petrut          -viceprimar 
Membri:               Vartolomei Sergiu, inspector 
    Burghelea Monica, consilier 
Secretar:               Popovici Dorin, agent agricol 

   Art. 2. - 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, 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 modul de întocmire şi actualizare a documentelor;  
e) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi 

acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;  
f) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;  
g) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.  
h) 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. 
     Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficienţele constatate se 
analizează de către conducerea instituţiei, care va lua măsuri de remediere.  

Art.3 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 
în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui, persoanelor mentionate la  art. 1 şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin  afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus, judetul  
Vaslui.                                                                                           Muntenii de Sus,  20 ianuarie  2014 
 
 

 
 

 

       PRIMAR,                                              Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                      SECRETAR  cu exercitare temporara de atributii                                   
                                                                               Monica Burghelea               


