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din 23.08.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.216 

privind numirea comisiei pentru probleme de apărare 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.22696/23.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare nr. 22695/23.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Prevederile art.41 din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, în scopul pregătirii de mobilizare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 
DISPUNE: 

 

ART.1 În baza art.41 alin.2 din Legea nr.477/2003, la nivelul Primăriei Comunei Bod, se constituie Comisia 

pentru probleme de apărare. 

ART. 2 Comisia pentru probleme de apărare este constituită din 5 membrii ,funcțiile sunt stabilite de art.61 din 

H.G nr.370/2004, iar componența acesteia este următoarea: 

▪ Președinte: Bogdan-Florian PLEȘEA- Viceprimarul comunei Bod; 

▪ Secretar: Daniela-Laura AXENIE- Secretar general UAT Bod; 

▪ Membrii: Antonela-Georgeta ANCU- Inspector, Compartimentul Conatbilitate; 

▪                Maria-Daniela GAVRILOIU- Inspector, Compartimentul Achiziții-Investiții; 

▪                Gheorghe-Paul LAZĂR - Arhitect Șef;   

ART.3 Atribuțiile generale ale comisiei pentru probleme de apărare sunt următoarele; 

organizează ,coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei naționale și a teritoriului 

pentru apărare ce se desfășoară în cadrul autorității publice, potrivit legii; 

▪  stabilește măsurile tehnico-organizatorice pentru autoritatea publică în caz de mobilizare  și 

responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia; 

▪ elaborează și actualizează documentele de mobilizare; 

▪ controlează întreaga pregătire de mobilizare: 

▪ -  întocmirea documentelor, 

▪ -  activitățile privind capacitățile de apărare și rezervele de mobilizare, 

▪ -  modul de desfășurare a lucrărilor, măsurilor și acțiunilor cuprinse în documentele de mobilizare, 

▪ -  derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare, 

▪ -   modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop, 

▪ elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare și planului de pregătire ; 
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▪  analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare și stabilește măsurile și acțiunile 

necesare pentru îmbunătățirea acestuia; 

▪  întocmește propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării 

măsurilor și acțiunilor de pregătire pentru apărare;  

▪  alte atribuții considerate necesare în acest domeniu ;         

 ART.4  Începând cu data prezentei dispoziții, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 

 ART.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor cuprinse în prezenta dispoziție se încredințează membrii 

comisiei menționați la art.2 . 

. 

 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                  Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                 Daniela-Laura AXENIE 

 


