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DISPOZITIE 

privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare 
la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
     Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău,  
     Având în vedere: 

 Referatul secretarului general al comunei Bozioru, înregistrat la 
nr.3.092/01.11.2021; 

 Prevederile art. 41 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată; 

 Prevederile art. 60-62 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003 
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

 Prevederile art. 31 din Ordinul comun al şefului Oficiului 
Central de de Stat şi Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, 
ministrului afacerilor interne, nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 
21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor 
de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire 
către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe 
bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război; 

 Prevederile art.10   din  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile 
de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată; 

 Prevederile art.7 din  Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi pretările de servicii în interes 
public; 

 Prevederile art.5 şi art. 9 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 
1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare 
şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare; 

 Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
finanţarea acţiunilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare şi întocmirea bugetului de stat pentru război;  
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      Luând în considerare dispoziţiile Legii 24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativă la eleborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.”b”, coroborate cu cele ale art. 155 
alin.(5) lit.”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările si completările ulterioare: 

 
DISPUN 

         Art.1. Se reactualizeaza comisia pentru probleme de apărare la 
nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, cu următoarea componenţă: 

           Preşedinte:  Grigore Valentin - primarul comunei Bozioru 
         Secretar:     Oprea Mirela. - secretarul general al comunei Bozioru 
si responsabil cu evidenţa militară şi MLM 

            Membri:   - Morărescu Andrei – viceprimar 
                                Buduianu Liliana -  referent resurse umane                           
                                Chircu Ortensiu – inspector contabilitate 

Art.2. Atribuţiile comisiei pentru probleme de apărare sunt cele 
prevăzute în art. 60-62 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 

Art.3. Atribuţiile membrilor comisiei sunt cele prevăzute în anexa 
care face parte din  prezenta dispoziţie. 

Art.4. Alte dispoziţii contrare referitoare la componenţa şi atribuţiile 
comisiei/membrilor comisiei pentru probleme de apărare îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art.5. Secretarul General al comunei Bozioru va comunica prezenta 
dispoziţie membrilor comisiei pentru probleme de apărare şi Instituţiei 
Prefectului judeţul Buzău (Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale). 

 
  BOZIORU   
   Nr. 145/01.11.2021                                                                                       
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                             
            PRIMAR,                               Secretar General Comună,                       
        GRIGORE Valentin                              OPREA Mirela                

 
 …………………………                           ……………………. 
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  Nr.3.092/01.11.2021 

                      
Aprob:                      

Primar, 
 

                     
…………… 

 

REFERAT, 
 

 Având în vedere: 
 Prevederile art. 41 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată; 
 Prevederile art. 60-62 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003 
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

 Prevederile art. 31 din Ordinul comun al şefului Oficiului 
Central de de Stat şi Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, 
ministrului afacerilor interne, nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 
21.01.2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor 
de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire 
către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe 
bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război; 

 Prevederile art.10   din  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile 
de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată; 

 Prevederile art.7 din  Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi pretările de servicii în interes 
public; 

 Prevederile art.5 şi art. 9 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 
1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare 
şi pe timp de război cu personal cu obligaţii militare; 

 Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 
1711/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
finanţarea acţiunilor de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului 
pentru apărare şi întocmirea bugetului de stat pentru război;  

             
 
            

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


       
 
 

      Ţinând cont de prevederile legale expuse, vă propun, emiterea unei 
dispoziţii cu privire la reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare 
la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
   Drept pentru care am întocmit alăturat  prezentul referat. 

 
 

                                   Secretar General Comună, 
                                         OPREA Mirela 
                                                                                                          

    ……………………. 
 
 

 
         

 

 

 
       



Nesecret 

Nesecret 

1 din 7 

 

 

                                                 

Anexa la Disp.145/01.11.2021   

 

ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 370/2004, în baza art. 41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare, republicată, la instituţiile publice şi operatorii economici se înfiinţează şi funcţionează ca organe de specialitate comisii pentru 
probleme de apărare, formate din salariaţi cuprinşi în organigramele proprii.  

2. Comisia pentru probleme de apărare, denumită în continuare comisie, are în compunere până la 5 membri, în funcţie de 
complexitatea obligaţiilor ce revin instituţiei la mobilizare.  

3. Din comisie fac parte şefii/conducătorii compartimentelor cărora le revin sarcini pentru pregătirea de mobilizare a 
instituţiei, precum şi personal tehnico-economic de specialitate.  

4. Comisia are în compunere, de regulă, un preşedinte, persoană cu funcţie de conducere, 4 membri şi un secretar, numiţi 
prin ordin/dispoziţie/decizie sau alt act decizional similar al conducătorului/managerului instituţiei.  

5. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu informaţii clasificate, conform 
legii.  

6. Comisia întocmeşte anual planul de activitate şi are următoarele atribuţii principale:  
a. organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 

ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;  
b. stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin 

compartimentelor funcţionale ale acesteia;  
c. elaborează şi actualizează documentele de mobilizare;  
d. controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi 

acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; după caz, derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare; dup caz, 
modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;  

e. elaborează propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare şi, după caz, al Planului anual de pregătire a economiei 
naţionale pentru apărare;  

f. analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru 
îmbunătăţirea acestuia;  

g. alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.  
7. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un act de constatare. Deficienţele constatate se analizează de către 

conducerea instituţiei, care va lua măsuri de remediere. 
  


