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R O M A N I A 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEȘTI 

 

D I S P O Z I Ţ I A 

Nr. 3 din 20.01.2020 

 

cu privire la actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare  

la nivelul Comunei Onceşti, judeţul Bacău 

 

 

         Primarul Comunei Onceşti;  

         Având în vedere: 

         - Referatul înregistrat la nr. 4/20.01.2020, întocmit de ref. Țărănașu Radu-Ionuț – Compartiment 

Situaţii de Urgenţă, prin care motivează necesitatea actualizării Comisiei pentru probleme de apărare la 

nivelul Comunei Onceşti, judeţul Bacau; 

         - prevederile art. 41, alin. (2) din Legea 477/12.11.2003 privind pregătirea economiei naţionale si 

a teritoriului pentru apărare, cu modificările si completările ulterioare; 

         - prevederile art. 60 si 61 din Anexa la H.G. nr. 370/18.03.2004 privind aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii 477/12.11.2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

         - prevederile art. 9, alin. (2) din H.G. nr. 1204/04.10.2007 privind asigurarea forţei de muncă 

necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         În temeiul dispozițiilor art. 155, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. c), ale art. 156, alin. (1), ale        

art. 196, alin. (1), lit. b), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, emite următoarea 

 

D I S P O Z I T I E: 

 

         Art. 1 -  Se actualizează Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Comunei Onceşti, judeţul 

Bacău, formata din 6 membri, astfel: 

1. PREȘEDINTE:    PUŢEANU MIHAI-MARINEL  -  primar. 

  

MEMBRI: 

1. ZAHARIA NECULAI                                                - viceprimar;                         

2. OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA                          - secretar general;    

3. ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ                             - referent; 

4. GRIGOREANU IOAN                                                - referent; 

5. GENES TATIANA                                                      - referent. 

         Art. 2 – Se numeşte secretarul Comisiei de apărare dl. ȚĂRĂNAȘU RADU-IONUȚ – referent 

Compartiment Situaţii de Urgenţă, care face parte din rândul membrilor acesteia. 

         Art. 3 - Persoanele care fac parte din Comisie sunt autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu 

informaţii clasificate, conform legii.       

 

         Art. 4  -  (1) 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, potrivit legii; 

         b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia; 

         c) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; 
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         d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activităţile privind 

capacităţile de apărare şi rezervele de mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi 

acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru 

apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop; 

         e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire; 

         f) 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. 

          (2) La nivelul agenţilor economici şi al unităţilor similare acestora, Comisia, pe lângă atribuţiile 

prevazute la alin. (1), execută anual următoarele: 

         a) verifică existentul şi starea tehnică a utilajelor, instalaţiilor şi construcţiilor din cadrul 

capacităţilor de apărare; 

         b) verifică existentul şi starea calitativă a rezervelor de mobilizare aflate în păstrare; 

         c) verifică existentul şi starea tehnică a S.D.V. şi a documentaţiei tehnice păstrate cu regim de 

rezervă de mobilizare. 

         Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficienţele constatate se 

analizează de către conducerea instituţiei, care va lua măsuri de remediere.   

                       

         Art. 5 - Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentului de specialitate, potrivit competenţelor legale, Serviciului 

Teritorial pentru Probleme Speciale (STPS) Bacau, precum şi Instituţiei Prefectului judeţului Bacău în 

vederea verificării legalităţii. 

 

         Art. 6  -  Membrii Comisiei vor aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii. 

 

 

 

 

 

                  PRIMAR,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

   PUŢEANU MIHAI-MARINEL                                         OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


