
ROMANIA 

COMUNA OTESANI 

JUDETUL VALCEA 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR .. ��:-=-.'M_ 
PRIVITOR LA :Numirea responsabilului cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca. 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea, OPRISOR MIRCEA; 
Avand in vedere: 
-referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Comunei Otesani, inregistrat la nr.2.514 

din 07 iunie 2021, prin care se propune desemnarea persoanei responsabila cu evidenta militara si mobilizarea la 
locul de munca, la nivelul comunei Otesani, judetul Valcea; 

-Adresa nr. 545 VL din 12 aprilie 2021, primita din partea Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 
Valcea, privind numirea responsabilului cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca; 

In conformitate cu prevederile art. 9. alin. (2). din H. G. nr. 120412007 privind asigurarea fortei de munca 
necesare la mobilizare si pe timp de razboi cu personal cu obligatii militare, completata si modificata prin H.G. nr. 
946/2012, prevederile art.41. alin.(2). din Legea nr. 47712003 privind pregatirea economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare, prevederile art.60-62 din H.G. nr. 37012004 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Hotararii 
Guvernului nr.11941 1996 referitoare la atributiile agentilor economici, institutiilor publice si autoritatilor 
administratiei publice privind recrutarea, incorporarea si evidenta militara si prevederile art.155. alin. (1). lit.a). si 
e). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.b). din O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.-Se numeste responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca, doamna BONDOC 
ELENA-ELIODORA, secretarul general al comunei Otesani,judetul Valcea. 

Art.2.-Atributiile responsabilului cu evidenta militara sunt urmatoarele : 
- organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la tinerea evidentei militare si intocmirea 

documentelor de mobilizare, in cadrul institutiei,potrivit legii ; 
-executa masurile tehnica-organizatorice pentru institutie in caz de mobilizare si responsabilitatile ce revin 

compartimente/ar functiona le ale acesteia, impreuna cu comisia de aparare ; 
-actualizeaza documentele de mobilizare ; 
-tine evidenta personalului cu obligatii militare care a fost chemat la centrul militar sau la unitatile 

militare pentru clarificarea situatiei militare si instiinteaza biroul personal despre aceasta activitate mentionand si 
data la care personalul a fost chemat, in baza ordinului de chemare pentru clarificarea situatiei militare; 

-participa la convocarile de instruire organizate de C.MJ Va/cea si S. TP.S. Valcea .: 
-alte atributii considerate necesare in acest domeniu .. 
Art.3.-Responsabilul cu evidenta militara are acces la informatii clasificate de nivel ''Secret de serviciu". 
Art.4.-Ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza doamna Bondoc Elena-

Eliodora,responsabil cu evidenta militara. 
Art.5.-Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea orice alte dispozitii 

contrare. 
Art.6.-Secretarul general al comunei Otesani va comunica prezenta dispozitie Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Spec· , " �si Institutiei Prefectului judetului Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate. 
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