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            ROMÂNIA                                     
    Judeţul GALAŢI 
   Comuna OANCEA 
             Primar 
 
 
 

D I S P O Z I Ț I A nr. 84 
din 20 aprilie 2021 

 
privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul 

UAT comuna OANCEA, jud. GALAŢI. 
 
CHRILOAIE VICTOR, primarul comunei OANCEA, jud. GALAŢI, 

validat prin sentinţa civilă nr.65/2020; 
În baza prevederilor: 
- art.41 alin. 2 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu art. 60 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 477/2003, aprobaze prin HG nr. 370 /2004; 

- art.155 alin. 5, lit. b din  OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
modificările şi completările ulterioare; 

          - În baza art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
DISPUNE: 

Art. 1 Cu data prezentei, se constituie Comisia pentru probleme de 
apărare, în următoarea componenţă: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
Funcţia 

administrativă 
Funcţia în 

comisie 
1 Avadanei Pericle Viceprimar  Preşedinte 

2 Dima Elisabeta  Secretar general Secretar  

3 Mocanu Laurentiu Contabil  Membru 

4 Galatanu Teodor Muncitor  Membru 

5 Bezman Romulus Mecanic   Membru 
 

 
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 UAT 
Oancea, potrivit legii;  
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 stabileşte măsurile tehnico-organizatorice în vederea îndeplinirii sarcinilor 
la mobilizare şi responsabilităţile compartimentelor funcţionale;  

 elaborează şi actualizează documentele de mobilizare;  
 controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor, 

modul de desfășurare a lucrărilor, măsurile și acțiunile cuprinse în 
documentele de mobilizare; 

 elaborează propuneri pentru proiectul Planului de mobilizare – modul de 
asigurare a produselor alimentare în regim raționalizat, pe plan local; 

 analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare și 
stabilește măsurile și acțiunile necesare pentru îmbunătățirea acestuia; 

 intocmește propuneri pentru alocarea anuală de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare realizarii măsurilor și acțiunilor de pregătire pentru 
apărare; 

 monitorizează activitățile de întocmire și transmitere a fișei cu existentul 
bunurilor rechiziționabile, a fișei de evidență a persoanelor pentru prestari 
servicii în interes public, a cererii de mobilizare la locul de muncă precum 
și actualizarea acestora;  

 
Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului Județul 

Galați și membrilor comisiei de apărare de către secretar general Dima 
Elisabeta. 

 
 

                    PRIMAR,    

                                                        

         Victor CHIRILOAIE.                    

                                                                              Contrasemnează pentru legalitate
           Secretar general           

                                                                                        Elisabeta DIMA.               

 


