PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI
COD FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606
Adresa:Strada Florenta Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail:
primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731

DISPOZIŢIE
privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare (CPA)
Primarul comunei Valcelele , judeţul Călăraşi
Având în vedere:
- Raportul secretarului general al comunei privind necesitatea actualizarii Comisiei pentru
probleme de apărare nr.326/10.02.2021;
- Prevederile art. 40, art. 41 si art. 42 din Legea nr. 477 / 2003 privind pregătirea economiei
naționale și teritoriul de apărare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 60 și 61 din H.G. nr. 370 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 477 / 2003 privind pregătirea economiei naționale și teritoriul de
apărare , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 155 alin. 1 lit. e) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ
- Prevederile art.9 alin. (2) din H.G.R. nr.1204/2007 asigurarea forţei de muncă necesare pe
timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ
Dispune :
Art.1. Începând cu data prezentei se actualizează componența Comisiei pentru probleme de apărare
a comunei Valcelele, în următoarea componență:
Președinte: - Oroianu Gabriel - viceprimar al Comunei Valcelele;
Secretar: - Antochie Bogdan Costin - politist local delegat secretar general al Comunei
Valcelele;
Membrii: - Buzoianu Andrei - referent asistent Contabilitate;
- Caraman Claudia - referent principal Registrul Agricol;
- Ivan Vasilica
- consilier superior Stare Civila- Personal;
- Petre Constantin - sef SVSU;
Art.2. Comisia pentru probleme de apărare răspunde în fața conducătorului instituției de întreaga
pregătire pentru apărare.
Art.3. Atribuțiile Comisiei pentru probleme de apărare sunt cele prevăzute în art. 60-62 din HG nr.
370/ 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/ 2003
privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, conform anexei nr. 1 parte
integrantă a prezentei dispoziții.

Art.4. Se aprobă Planul de activitate pentru anul 2021 al Comisiei pentru probleme de apărare al
comunei Valcelele, jud. Călărași, conform anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei dispoziții.
Art.5. Membrii comisiei nominalizați la art 1 al prezentei vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispoziții.
Art.6.Cu data prezentei dispoziții orice prevedere contrară iși incetează aplicabilitatea.
Art.7.Secretarul comunei Valcelele va aduce la cunoștință publică prezenta și o va comunica
autorităților stabilite prin dispozițiile legale.
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Anexa nr. 1 la Dispoziția nr.13/10.02.2021
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ANEXĂ
Privind atribuțiile stabilite pentru fiecare membru al Comisiei pentru probleme de apărare
(CPA)

Având în vedere prevederile art. 41, alin. (2) din Legea nr. 477 / 2003 privind pregătirea
economiei naționale și teritoriul de apărare, cu modificările și completările ulterioare, 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 naționale și teritoriul de apărare , cu modificările și
completările ulterioare și prevederile art. 155 alin. 1 lit. e) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
administrativ, atribuțiile membrilor Comisiei sunt următoarele:
Președinte:
a) organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei naționale
și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul instituției, potrivit legii;
b) stabilește măsurile tehnico-organizatorice pentru instituție în caz de mobilizare și
responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia;
c) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea documentelor; activitățile privind
capacitățile de apărare și rezervele de mobilizare; modul de desfășurare a lucrărilor, măsurilor și
acțiunilor cuprinse în documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru
apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop;
d) alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.
Secretar:
a) elaborează și actualizează documentele de mobilizare in forma finală si le prezintă spre
aprobare;
b) verifica si coordoneaza modul de elaborare si/sau actualizare a documentelor de mobilizare si
le prezinta in forma finală spre aprobare;
c) asigura pastrarea documentelor de mobilizare intr-un singur loc, separat de documentele
specifice activitatii curente si cu respectarea ghidului privind continutul mapei(biblioraftului) cu
documente de mobilizare.
d) ) întocmește procese verbale ale sedintelor comisiei pentru probleme de aparare;
f) alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.
a) participa la sedintele comisiei pentru probleme de aparare

Membrii:
b) participă la intocmirea fisei cu existentul bunurilor rechizitionabile/ persoanele care pot
presta servicii in interes public la nivelul operatorului economic
c) participa la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare
d) participa la intocmirea situatiilor solicitate de STPS privind datele necesare
intocmirii/actualizarii monografiei economico-militara si situatiei cu obiectivele importante
de aparare
e) unul dintre membrii Comisiei este persoana desemnata cu evidenta militara si mobilizarea la
locul de munca
f) participa la sedintele comisiei pentru probleme de aparare
g) f) alte atribuții considerate necesare în acest domeniu.
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Anexa nr. 2 la Dispoziția nr.13/10.02.2021

PLAN DE ACTIVITATE
al Comisiei Locale pentru probleme de apărare (CPA)
2021
NR.
ACTIVITATEA
CRT.
1
Actualizarea Carnetului de mobilizare
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

Actualizarea sarcinilor din Planul de
mobilizare (anexele P-21, P-23, P-31,
S-21)
Actualizarea Programului de
aprovizionare cu produse
agroalimentare și industriale ce
urmează a fi distribuite raționalizat
populației în situații de mobilizare și
război
Actualizarea lucrărilor de M.L.M.
anexele nr. 1, 2 sau 3 , după caz la
H.G. 1204 / 2007
Alocarea de fonduri prin bugetul local
pentru probleme de apărare
Actualizarea Dispoziției de numire a
Comisiei de apărare
Informarea consiliului local privind
activitatea comisiei în anul anterior
Actualizarea Dispoziției Primarului
de autorizare a persoanelor care vor
avea acces la informații secret de
serviciu
Întocmirea Centralizatorului cu
principalele mijloace tehnice , utilaje
și aparatură din patrimoniul agenților
economici și persoanele fizice, ce se
pot folosi pentru intervenții,
catastrofe, incendii sau atacuri din aer
Întocmirea documentației și
solicitarea STPS a contractelor de
concesiune de bunuri proprietate
publică
Întocmirea planului de activitate al
Comisiei pentru probleme de apărare
pentru anul anterior
Sprijinirea STPS pentru intocmirea
monografiei economico-militare a
judetului
Includerea in fișele de post a
atribuțiilor membrilor CPA
PREȘEDINTE
OROIANU GABRIEL

TEMEI
LEGAL
Legea 477 /
2003
Legea 477 /
2003

TERMEN

Legea 477 /
2003

31.03

H.G. 1204 /
2007

La nevoie

Legea 477 /
2003
H.G. nr. 370 /
2004
H.G. nr. 370 /
2004
Legea 182 /
2002
H.G. nr. 781 /
2002
H.G. nr. 219 /
2004

31.12

OBSERVAȚII

31.03
31.03

La nevoie
31.03
La nevoie

31.12.

O.G. nr. 54 /
2006

La nevoie

Legea nr. 477 /
2003

31.12.
Cand e
cazul
Cand e
cazul

SECRETAR
ANTOCHIE BOGDAN COSTIN

