
JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI 
Telefon/ F a x : 0349525000

în baza art. 41, alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare şi
art. 60, 61, 62 şi 63 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 aprobate prin H.G. nr, 370/2004, 
Primarul comunei Perieţi, emite următoarea:

Art. 2. Comisia pentru probleme de apărare răspunde în faţa conducătorului instituţiei de întreaga pregătire

Art. 3. Comisia pentru probleme de apărare are următoareale atribuţii principale:
organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare, ce se desfăşoară în cadrul instituţiei, potrivit legii;
stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie, 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 
documente 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 pentru îmbunătăţirea acesteia;
întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării 
măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare;
atribuţiile consemnate la art. 31, pct. A, din Ordinul comun nr. 109/2003, publicat în M.Of. nr. 638 din 
08.09.2003;
întocmirea lucrărilor de mobilizare la locul de muncă cu respectarea întocmai a prevederilor H.G. 
1204/2007, publicat în M.Of. nr. 699 din 17.10.2007;

Speciale Jud. Olt.
Art. 5. Comisia se va întruni la iniţiativa secretarului sau preşedintelui ori de câte ori este nevoie.
Art. 6. Comisia analizează lunar stadiul îndeplinirii indicatorilor referitori la aprovizionarea cu produse 

raţionalizate a populaţiei localităţii în situaţii de criză;
Art. 7. Secretarul comisiei pentru probleme de apărare va păstra t o a t e  documentele (inclusiv corespondenţa) 

specifice activităţii de pregătirea economiei şi a teritoriului pentru apărare, separat de alte documente.
Art. 8. La schimbarea din funcţie a unei persoane din prezenta dispoziţie, atribuţiile specificate sunt preluate 

de noua persoană numită în funcţie.
Art. 9. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfăşurarea activităţilor cu informaţii 

clasificate conform legii (art. 61, pct. 3 din H.G. 370/2004).
Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se împuternicesc membrii comisiei.

D I S P O Z I Ţ I E

Art. 1. începând cu data 19 iulie 2016 în cadrul Primăriei Comunei Perieţi, Judeţul Olt se numeşte c o m is ia
p e n t r u  p r o b l e m e  d e  a p ă r a r e  compusă din:

Dobre Ilie - preşedintele comisiei (viceprimar)
Pirciu Marius - secretarul comisiei 
Olteanu Elena - membru (secretar primărie)
Mitrica Marin - membru
Mitrica Ilie - membru

pentru apărare.

Art. 4. Comisia va înainta în termenele cerute lucrările solicitate de Structura Teritorială pentru Probleme
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