ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
DISPOZITIA
NR.90 DIN 24.07.2017
privind actualizarea Comisiei locale pentru probleme de aparare
Nechifor Ion - Primarul comunei Draganesti, judetul Neamt;
Avand in vedere Referatul secretarului comunei Draganesti prin care se
propune actualizarea Comisiei locale pentru probleme de aparare precum si a
documentelor de mobilizare pentru probleme de aparare, cat si alte masuri
specifice in acest domeniu;
Avand in vedere prevederile:
- artAl alin.(2) din Legea nrA77/2003, privind pregatirea economiei nationale
si teritoriului pentru aparare;
art. 60-62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 47712003,
aprobate prin HG nr.37012004;
- art.63 alin.(1) lit.a) si e) si ale art.68 alin.(1), precum si ale art. 117 lit a) si e)
din Legea nr. 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art 115, alin (1), lit.a) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata si modificata;
DI SPUN:
Art. 1.(1)- Se actualizeaza Comisia locala de aparare , in urmatoarea
componenta:
- Presedinte - Nechifor Ion - primarul comunei Draganesti
- Membri:
-Posmosanu Constantin - viceprimar
Frunza Catalin-Constantin- Sef serviciu situatii de urgenta
Gorcea Loredana - Inspector
Dirloman Radu - Inspector- Agent agricol
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre doamna Gaina Cristinasecretar comuna.

Art.2.- Comisia locala de aparare constituita potrivit art. 1, indeplineste
atributiile principale

stabilite potrivit art.62 din HG nr.370/2004

aprobarea Normelor

metodologice

pregatirea economiei

pentru

de aplicare a Legii nr.477/2003

nationale si teritoriului

privind

pentru aparare , dupa cum

urmeaza:
a) organizeaza, coordoneaza si indruma activitatile referitoare la pregatirea
economiei nationale ~i a teritoriului pentru aparare ce se desfasoara in cadrul
institutiei, potrivit legii;
b) stabileste masurile tehnico-organizatorice
pentru institutie in caz de
mobilizare si responsabilitatile
ce revin compartimentelor functionale ale acesteia;
c) elaboreaza si actualizeaza documentele de mobilizare;
d) controleaza intreaga pregatire de mobilizare: intocmirea documentelor;
activitatile privind capacitatile de aparare si rezervele de mobilizare; modul de
desfasurare a lucrarilor, masurilor si actiunilor cuprinse in documentele de
mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregatirea pentru aparare; modul
de cheltuire a fondurilor alocate de la buget 'in acest scop;
e) elaboreaza propunerile pentru proiectele planului de mobilizare si planului de
pregatire;
f) analizeaza anual, 'in primul trimestru, stadiul pregatirii de mobilizare 9i
stabileste masurile si actiunile necesare pentru imbunatatirea acestuia;
g) intocmeste propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a fondurilor
necesare realizarii masurilor si actiunilor de pregatire pentru aparare;
h) alte atributii considerate necesare 'in acest domeniu.
Art.3 .- La data prezentei,

orice alta dispozitie, isi inceteaza aplicabilitatea.

ArtA.- Prezenta dispozitie va fi comunicata
prin grija secretarului

factorilor interesati in termen legal,

comunei.

A vizeaza pentru legalitate,
SECRETAR,

CRIS~"GAINA

