R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

PRIMARUL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
stațiune turistică de interes local

DISPOZIȚIA
nr. 61 din 16.07.2021
-

privind reorganizarea Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul
Primăriei comunei Vama Buzăului, județul Brașov

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Chirilaș Tiberiu Nicolae, Primarul comunei Vama Buzăului al cărui mandat a fost validat prin Încheierea Judecătoriei Brașov,
încheiere pronunțată în cadrul Dosarului nr. 18938/197/2020 și comunicată prin adresa înregistrată la Primăria comunei Vama
Buzăului sub nr. 5762/14.10.2020;
Văzând adresa nr. 598BV/07.07.2021 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială
pentru Probleme Speciale – Judeţul Braşov;
Având în vedere modificările intervenite în componenţa Comisiei pentru Probleme de Apărare la nivelul Primăriei comunei Vama
Buzăului, județul Brașov;
În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului
pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 60 – 63 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e”, alin. (5), lit. b” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ,
DISPUN:
Art.1:Începând cu data prezentei, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului se reorganizează Comisia pentru Probleme de
Apărare, în următoarea componență:
Nr.
Numele şi prenumele
Funcţia administrativă
Funcţia în comisie
crt.
1.

IAGER Alin

Viceprimar

Preşedinte

2.

ALDEA Cosmina Georgeta

Inspector

Membru

3.

ARDELEAN Gheorghe Daniel

Inspector

Membru

4.

Stoica Gabriela Lucia

Inspector

Membru

5.

Stoica Bianca

Consilier achiziții publice

Membru

GĂITAN Adrian Constantin

Secretar general

Secretar

Art.2: Activitatea comisiei se desfăşoară pe baza Planului anual de activitate şi are următoarele atribuţii:
 organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare ce se
desfăşoară în cadrul Primăriei comunei Vama Buzăului, potrivit legii;
 stabileşte măsurile tehnico-organizatorice în vederea îndeplinirii sarcinilor la mobilizare şi responsabilităţile
compartimentelor funcţionale;
 elaborează şi actualizează documentele de mobilizare stabilite de către legislaţia în vigoare, în conformitate cu
instrucţiunile Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – judeţul Braşov;
 coordonează întocmirea documentelor de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare angajat în
vederea îndeplinirii sarcinilor la mobilizare.
Art.3: Preşedintele comisiei menționate la art. 1 va stabili atribuţiuni membrilor comisiei în conformitate cu prevederile art. 62-63
din Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003.
Art.4: Periodic, președintele comisiei menționate la art. 1 va informa conducerea instituţiei despre stadiul îndeplinirii sarcinilor şi
măsurile necesare îmbunătăţirii activităţii pe această linie.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele menţionate la art. 1.
Art.6: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut
de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov, Viceprimarului comunei Vama Buzăului, Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale – judeţul Braşov şi persoanelor menţionate la art. 1.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

