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Privind modificarea si completarea comisiei de aparare'

-

Primarul comunei Cocu, judetul Arges,
Avand in vedere :
- prevederile art.41, alin.(2)din Lefea nr.477ll2noiembrie 2003 -privind pregatirea economiei
nationale si a teritoriului pentru aparare
aprobarea Normelor
- prevederile art.60, art.6l din Hotarar eam.370l18 martie 2004 -privind
nationale si a
economiei
pregatirea
privind
metodologi.. O. uptirure a Legii nr. 47712003 teritoriului Pentru aqararc
din Legeant'21512001
In temeiul a*pirril"r conferite de dispozitiile art. 68, alin.1,art.115,alin.1,lit'a
ulterioare
complectarile
privind AdministratL publi.u Locala,repubiicata cu modificarile si

DISPUNE:
componenta :
Art.1. Se modifica si complecteaza comisia de aparare in urmatoarea
comisiei
Presedintele
1. Marinita Gheorghe - viceprimar
- Secretarul comisiei
2. Stancea Elena-Iiabela - Secretar
membru
- Sofer
3. Prepelita Ion
- membru
- Sef SVSU
4. Badescu Marian
membru
SVSU
Sofer
5. Prodanel Mihai
atributii principale:
Lrt.2.Comisia intocmeste anual planul de activitate si are urmatoarele
nationale si a teritoriului
economiei
la pregatirea
a) organizeaza, coordo neazasi indruma activitatea referitoare
pentru aparurece se desfasoara in cadrul institutiei, potrivit legii
de mobilizare qi r:esponsabilitS{ile ce
b) stabilegte m[surile tehnico-organizatorice p.ni., institutie in caz
revin compartimentelor funclionale ale acesteia
c) elibereaz[ qi actualizeazd documentele de mobilizare
clocumentelor, activitafile privind capacit[1ile de
d) controleaz[ intreaga pregatire de mobilizare :intocmirea
mlsurilor qi ac{iunilor cuprinse in
ap,rare qi rezcrvelide^mobilizare, mcldul cle des{Egurare a lucrdrilor,
la pregf,tirea pentru apdrare, modul de cheltuire
documentele de mobilizare, clerularea contractelor referitoare
a fcrndurilor alocate de la buget in acest scop'
mob.ilizare r;i planului de pregltire
e) elaboreazA propuherile pJntru proiecteleplanului de
qi stabileqte mlsurile qi acliunile
I analizeaz[ anual in primul trimestru, ,,udiut pregdtirii de mobilizare
necesare pentru imbundt[{irea acestuia'

g) intocmeqte propuneri privind alocarea anuald de la bugetul de stat a fondurilor necesare m6surilor qi
acliunilor de pregdtire pentru ap6rare.
h) exercit[ qi alte atribu{ii considerate necesare in acest domeniu.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii, se insarcineaza presedintele comisiei
- domnul Marinild Gheorghe.
Art.4.Ptezenta dispozitie va fi comunicata,prin grija secretarului, Prefecturii Judetului Arges,
membrilor comisiei .
Art.5. Prezenta dispozitie poate fi atacataconform prevederilor Legii Contenciosului Administrativ nr.
291 1990 cu modificarile ulterioare.
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