ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind modificarea componenței comisiei pentru probleme de apărare, de la
nivelul comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere referatul secretarului general al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava
înregistrat sub nr. 5686 din 16.09.2021;
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;
Având în vedere prevederile art. 10 şi art. 15 lit. “f” din Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „e”, art. 196 alin. (1) lit. „b”, din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
DISPUN:
Art. 1 - Se modifică componența comisiei pentru probleme de apărare de la nivelul comunei
Dorna-Arini, judeţul Suceava, aceasta fiind formată din următorii:
Preşedinte: Onofrei STANCA - viceprimarul comunei - președintele comisiei
Secretar: Gabriel-Romeo BÎRGĂOANU - secretarul general al comunei - secretarul
comisiei
Membri: Florin-Dorin ANISIEI - referent cadastru - membru
Costel PAȚA - șef SVSU - membru
Carmen IUGA - şef birou buget local - membru
Art. 2 - În activitatea pe care o desfășoară, comisia pentru probleme de apărare are
următoarele atribuții principale:
a) întocmește anual planul de activitate;
b) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit
legii;
c) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi
responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia;
d) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare;
e)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;

f) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de
pregătire;
g) analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte
măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia;
h) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor
necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;
i) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.
Art. 3 - Membrii comisiei prevăzute la art. 1 se autorizează în vederea lucrului cu
documente secrete de serviciu.
Art. 4 - Se desemnează domnul Gabriel-Romeo BÎRGĂOANU- secretarul general al
comunei Dorna Arini, în vederea întocmirii lucrărilor de evidență și M.L.M.
Art. 5 - Membrii comisiei pentru probleme de apărare vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții.
Art. 6 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 7 - Secretarul general al comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziţii la
cunoştinţa celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate.

PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 101/2021, astăzi, 02.09.2021.
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