
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
cu privire la reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare, de la 

nivelul comunei Dorna Arini, judeţul Suceava 

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, 
Având în vedere Circulara nr. 936/SV din 17.08.2016, a Structurii Teritoriale 

pentru Probleme Speciale Suceava, 
în temeiul prevederilor art. 60, art. 61 şi art. 62 din Hotărârea Guvernului 

României nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

Luând în considerare prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative 

Având în verere prevederile art. 10 şi art. 15 lit. Y din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, 

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „e", art. 68 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Art.1 (1) - Se reorganizează Comisiei pentru probleme de apărare, de la nivelul 
comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziţie. 

(2) - Se stabilesc atribuţiile Comisiei pentru probleme de apărare, de la nivelul 
comunei Dorna Arini, judeţul Suceava conform anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie. 

Art.2 Persoanele specificate în anexa nr. 1 la perezenta dispoziţie, sunt 
autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu informaţii clasificate, conform legii, în 
măsura primirii, de la Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, a 
avizelor pentru această activitate. 

Art.3 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii, orice prevederi contrare 

anterioare se abrogă. 
Art.5 -Secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la 

cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava pentru 
control şi legalitate. 

DISPUN: 

DORNA ARINI, 21.10.2016 
Nr. 125 



Nesecret 
Anexa nr. 1 

La Dispoziţia nr. 125/2016 
Exemplar nr. 

PERSONALUL AUTORITĂŢII EXECUTIVE Şl AL COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Date de contact Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
In cadrul 
autorităţii 
executive 

In comisia 
pentru 

probleme de 
apărare 

La nivel de instituţie Telefon 
personal * 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
In cadrul 
autorităţii 
executive 

In comisia 
pentru 

probleme de 
apărare 

Telefon Fax E-mail Pagina 
web 

Telefon 
personal * 

1 loan MORARU Primarul 
comunei 

Preşedinte 0230576219 0230576126 Drimariadornaarini(0îvahoo.com 
- 0731307895 

2 Anton MAZĂRE Viceprimarul 
comunei 

Membru 0230576219 0230576126 Drimariadornaari ru@vahoo.com 
- 0731307896 

3 Gabriel BÎRGĂOANU Secretarul 
comunei 

Membru 0230576219 0230576126 D ri m a ri adorn a a ri n i (3) va h oo. com 
- 0731307894 

4 Conrad PETRESCU Responsabil 
urbanism şi 
protecţie a 
mediului 

Membru 0230576219 0230576126 primariadornaarini(a>vahoo.com 0731307892 

5 Magdalena AGAPI Consilier juridic Secretar 0230576219 0230576126 Drimanadornaarini(5)vahoo.com - 0751780018 
6 Carmen IUGA Contabil şef membru 0230576219 0230576126 primariadomaarini(5)yahoo.com 

- 0731307893 

mailto:ru@vahoo.com


Nesecret 
Anexa nr. 2 

La Dispoziţia nr. 125/2016 
Exemplar nr. 

Atribuţiile Comisiei pentru probleme de apărare, de la nivelul comunei 
Dorna Arini, judeţul Suceava 

Comisia pentru probleme de apărare, de la nivelul comunei Dorna Arini, 
judeţul Suceava 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; 
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. 


