
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA OTESANI 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. /(5 . 
PRIVITOARE LA: Actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare (CPA). 

Primarul comunei Otesani,judetul Valcea- Oprisor Mircea; 
Avand in vedere: 
-referatul doamnei Bondoc Elena-Eliodora, secretarul general al comunei Otesani, judetul 

Valcea, inregistrat sub nr.2.573 din 10 iunie 2021, prin care propune emiterea dispozitiei 
primarului privind actualizarea Comisiei pentru problem de aparare (CP A). 

- adresa nr.545 VL din 12 aprilie 2021 emisa de Structura Teritoriala pentru Probleme 
Speciale Valcea, cu referire la sarcinile ce revin comunei pentru desfasurarea activitatilor specifice 
din Planul de mobilizare a economiei nationale pentru aparare, valabil in perioada 2021-2024; 

In conformitate cu prevederile art.41. alin.(2). din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea 
economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare, 
prevederile art.60 si art.61. 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, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.196. alin.(l). lit.(b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatoarea 

DISPOZITIE 

Art.l.- Începând cu data de 10 iunie 2021, in cadrul Primariei Comunei Otesani,judetul 
Valcea, se numeşte Comisia pentru probleme de apărare, compusă din: 

- MIRON ION- preşedintele comisiei; 
- BONDOC ELENA-ELIODORA- secretarul comisiei; 
- MIUTA CONSTANTIN-DANIEL-membru; 
- PRUNEL-BARBULESCU LUCRETIU-TEL -membru ; 
- SIRBU MIHAELA-CLAUDIA- membru. 
Art.2.- Comisia pentru probleme de apărare răspunde în faţa conducătorului instituţiei 

de întreaga pregătire pentru apărare. 
Art.3.- Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea 

activităţilor cu informaţii clasificate, conform legii. 
ArtA.- 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 1 operatorului 
economic, potrivit legii; 

b) stabileşte măsurile tehnica-organizatorice pentru instituţie 1 operatorul economic în 
caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia; 

c) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; 
d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; după caz, 

activităţile privind capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a 



lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; după caz, derularea 
contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; dup caz, modul de cheltuire a fondurilor 
alocate de la buget în acest scop; 

e) elaborează propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare şi, după caz, al 
Planului anual de pregătire a economiei naţionale pentru apărare; 

j) 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. 
i) monitorizează activităţile de întocmire şi transmitere a fişei cu existentul bunurilor 

rechiziţionabile, a fişei de evidenţă a persoanelor pentru prestări sen,icii în interes public, a cererii 
de mobilizare la locul de muncă, precum şi actualizările acestora, conform precizărilor legale. 

Art.5.-Comisia va înainta, în termenele cerute, lucrările solicitate de Structura 
Teritorială pentru Probleme Speciale Vâlcea. 

Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuternicesc membrii 
comisiei. 

Art. 7.- Prezenta dispoziţie se va comunica, prin grija secretarului general al UAT, 

membrilor comisiei pentru probleme de apărare şi la Structura Teritorială pentru Probleme 
Speciale Vâlcea. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETAR GENERAL, 

BONDOC ELENA ELIODORA. 


