
-
ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI
JUDETUL IA$I
Tel./Fax 0232-298033
E-mail p r i m ar i a,t r ife s t i @y ah o o. c o m

DlsPozrTrA NR. 153
23.08.2021

privind constituirea comisiei pentru probleme de apdrare

Primarul comuneiTrifegti, Judetul lagi ,

AnalizAnd referatul secretarului general, cu delegalie al comunei Trifesti privind necesitatea
constituirii comisiei pentru probleme de apirare (avansAnd propuneri inclusiv pentru componen{a
acesteia);

in baza prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr. 37O\2OO4 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 47712003 privind pregitirea economiei na[ionale gi a
teritoriului pentru apirare;

ln temeiul prevederilorart. 155 alin. (1) lit."e" precum si ale art. 196 alin.(1)lit'b'din O.U.G.
nr. 5712019 privind Codul administrativ'

DISPUNE :

Art. 1 Se constituie comisia pentru probleme de apirare la nivelul comunei Trifegti, judelul
laqi, in urmitoarea componen!5:

Pregedinte: lvinucd Alexandru- primar al comunei Trifeqti;
Secretar: Hriscd Nicoleta - secretarul general, cu delegatie al comunei Trifesti;
Membri: Ciornei Radu - viceprimarul comunei Trifegti, jud. laSi;

Gafton Cristinel-Vasile - inspector superiorl la primiria comunei Trifesti;

Art. 2 in activitatea pe care o desfdsoari, Comisia pentru probleme de apirare are
urmitoarele atribulii :

- intocmegte planul de activitate;

. organizeazd, coordoneazi gi indrumi activitSlile referitoare la pregdtirea economiei
na[ionale gi a teritoriului pentru apdrare ce se desfdgoard in cadrul primiriei comunei
Trifegti, potrivit legii;

. stabilegte misurile tehnico - organizatorice pentru primiria comunei Trifegti in caz de
mobilizare gi responsabilitdtile ce revin compartimentelor functionale ale acesteia;

. elaboreazd gi actualizeazd documentele de mobilizare;

. controleazd intreaga pregitire de mobilizare: intocmirea documentelor; activititile privind
capacitilile de apdrare gi rezervele de mobilizare', modul de desfSgurare a lucririlor,
misurilor gi acliunilor cuprinse in documentele de mobilizare; derularea contractelor
referitoare la pregdtirea pentru apirare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget
in acest scop;

. elaboreazd propunerile pentru proiectele planului de mobilizare gi planului de pregdtire;

. analizeazd anual, in primultrimestru, stadiul pregitirii de mobilizare gi stabilegte mdsurile gi

acliunile necesare;
. intocmegte propuneri privind alocarea anualS de la bugetul de stat a fondurilor necesare

realizdrii mdsurilor gi acliunilor de pregitire pentru apirare;



alte atributii considerate necesare in acest domeniu;

Art. 3 Membrii comisiei susmentionate se autorizeazd in vederea lucrului cu documente
secrete de serviciu;

Art. 4 Se desemneazd doamna Hrisci Nicoleta - secretarul general, cu delegalie al
comunei Trifesti, in vederea intocmirii lucririlor de evidenli militari gi M.L.M.
Art. 5 Membrii comisii pentru probleme de apdrare vor aduce la indeplinire prevederile
prezentei dispozitii.

Art. 6 Secretarul general, cu delegatie al comunei Trifesti va inmana c6te o copie de pe
prezenta dispozitie persoanelor nominalizate la art. 1, iar un exemplar se va inainta la
lnstitutia Prefectului - Judetul lasi pentru control si legalitate.

Dati astizi, 23.08.2021

Primar,
IVANUCAALE Gontrasemneaza pentru legalitate,

Secretarul gengral.al comunei,
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