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DISPOZIŢIA NR. 8 

din 05.04.2022 

privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare 

  
Primarul comunei Cozma, judetul Mures  

Având în vedere: 
 dispozițiile art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi 

a teritoriului pentru apărare;  

 prevederile art. 60 din H.G. nr. 370 / 2004 (pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 477 / 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare; 

În conformitate cu  prevederile art. 155 alin. (1) lit. a), coroborat cu art. 155 alin. (2) lit. c)  

din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,         

 

Dispun : 

 

 Art.1 Începând cu data emiterii prezentei se constituie Comisia pentru probleme de 

apărare, având urmatoarea componenţă : 

 Preşedinte  – Ormenișan Petru   - primar ; 

 Secretar    - Conțiu Dorin -responsabil cu evidenţa militară, mobilizarea la locul de muncă şi 

protecţia civilă ; 

           Membrii      -    Crăciun Adrian - secretar general al comunei ; 

         -    Luca Ioan          - agent agricol ; 

         -    Fabian Ferenc   - şef post poliţie ; 

- Varodi Sanda Lăcrămioara director şcoală ; 

-  Kovacs Elena     - medic dispensar ; 

 

Art.2 - Comisia întocmeşte anual planul de activitate şi are urmatoarele atribuţii 

principale:  

- 1.organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregatirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;  

- 2.stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia;  

- 3.elaborează şi actualizează documentele de mobilizare;  

- 4.controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; modul de 

desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare;  

- 5.analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile 

şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;  

- 6.coordonează activitatea de întocmire a bugetului pentru primul an de război la nivel local; 

- 7.informează S.T.P.S. privind modificările din structura instituţiei, care afectează 

îndeplinirea sarcinilor obligatorii la mobilizare sau război; 

- 8.întocmește / actualizează Programul de aprovizionare a populaţiei cu produse 

raţionalizate; 
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- 9.întocmirea / actualizarea Carnetului de mobilizare la transmiterea sarcinilor din Planul de 

mobilizare respectiv dacă ulterior intervin modificări în una din anexele care formează Carnetul de 

mobilizare la producerea schimbărilor în dotarea cu mijloace de transport, schimbarea domeniului 

de activitate; 

- 10.întocmirea şi transmiterea la S.T.P.S. a documentelor de mobilizare la locul de muncă în 

vederea avizării şi aprobării acesteia; 

- 11.participarea la Convocarea privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea pregătirii 

pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice, conform 

H.G. 969/2007;  

- 12.furnizarea de date la solicitarea  STPS cu privire la întocmirea şi actualizarea 

Monografiei economico militare a judeţului;  

- 13.derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; 

- 14.alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.  

 

 Art.3 – Documentele privind programul de aparare intocmit la nivelul instituţiei precum si 

alte evidenţe cu privire la actiunile intreprinse in acest domeniu vor fi tinute si pastrate de Conțiu 

Dorin Vasile responsabil cu evidenta militara la locul de munca si protectia civila. 

 

 Art.4 – De ducerea la indeplinire a prezentei decizii raspunde Ormenișan Petru -primar,  

care este şi presedintele comisiei de apărare si persoanele nominalizate la pct. 1. 

  

                    PRIMAR                                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

Ormenisan Petru                                                Secretar general al comunei 

                                                                                                     Craciun Adrian 


