
                                                                                                                       

                                                                                                                               

ROMÂNIA                                                                           Nr. 44 din 24 februarie 2022 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
COMUNA EFTIMIE MURGU 
- PRIMAR- 

D I S P O Z I Ţ I E  
privind modificarea componentei  comisiei pentru probleme de apărare 

Primarul comunei Eftimie  judeţul Caraş-Severin; 

Analizând referatul secretarului general al comunei Eftimie Murgu privind 
necesitatea modificării componenţei comisiei pentru probleme de apărare; 

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare; 

În temeiul  art. 196-200 şi art. 255din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare,      

 
DISPUNE: 

Art.l  Se modifica comisia pentru probleme de apărare a comunei  Eftimie Murgu, 
judeţul Caraş-Severin, aceasta urmând a fi compusă din următoarele persoane:  

Preşedinte: Otiman Mihai  - primarul comunei ,  
Secretar: Imbrescu Liviu- secretarul general comunei,  
Membri: Suta Dionisie – viceprimar, 
       Imbrescu Nicolae_ - inspector asistent, 

     Ion Marius Nicolae-  paznic, 
                       _Turculescu Filip – muncitor, ________ 

Art. 2    În activitatea pe care o desfăşoară comisia pentru probleme de apărare are 
următoarele atribuţii: 

- întocmeşte planul de activitate; 
- organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul  comunei Eftimie 
Murgu, potrivit legii; 

- stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru Primăria comunei Eftimie Murgu 
în caz de mobilizare   şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale 
acesteia; 

- elaborează şi actualizează documentele de mobilizare; 
- 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; 
- elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de 

pregătire; 
- analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte 

măsurile şi acţiunile necesare; 
- întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor 

necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare; 
- alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu; 
Art. 3 Se desemnează domnul Imbrescu Nicolae  - inspector, în vederea întocmirii 
lucrărilor de evidenţă militară şi mobilizare la locul de munca UAT Eftimie Murgu. 
Art. 4 Membrii comisiei pentru probleme de apărare vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii. 
Art. 5. Prezenta dispoziţie se înaintează şi se comunică:Instituţiei Prefectului – 

judeţul Caraș-Severin, persoanelor nominalizate la art. 1, STPS Caraș-Severin. 
      

      PRIMAR,                                                   Contrasemneaza  pentru legalitate, 

OTIMAN MIHAI                                               Secretarul general al comunei,                                                                                           

                                                                                           Imbrescu Liviu  


