
 

  

  

RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  PPRRAAHHOOVVAA  

CC OO MM UU NN AA   AA DD UU NN AAŢŢ II   
                                                         PPP RRR III MMM AAA RRR     

  

 
D I S P O Z I T I E  

PRIVIND ACTUALIZAREA COMPONENȚEI COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE  
 
 

         Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
         Având în vedere : 
          -  referatul secretarului general al comunei Adunaţi, d-na Termentu Petruţa, înregistrat  sub nr.1610 
/08.03.2021 prin care se propune actualizarea componenței pentru probleme de apărare din cadrul 
Primăriei comunei Adunati, judeţul Prahova, precum şi stabilirea atribuţiilor acesteia; 
         -  adresa  Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Prahova,  nr.105/PH/10.02.2021 privind 
actualizarea comisiei pentru probleme de apărare; 
         În baza prevederilor: 
         -  art. 60 -  62 din HG nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 
         -  Cap.V din Legea Nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 
republicată; 
         În temeiul art.155 alin.1 lit.e, art.196 alin.(1) lit.b, art.197 alin.1 și art.199 alin 1 - 2 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
  

COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziţie   : 

Art.1.Se actualizează componența Comisiei pentru Probleme de Apărare a comunei Adunați, 
judeţul Prahova  astfel:  

 - Președintele comisiei:   -  Săvulescu Darius - Mihai - Primar; 
 - Membri:                         -  Duricu Valentin - Constantin - Viceprimar; 

                                                    -  Pință Constantin - Adrian - consilier/responsabil evidență militară; 
                                                    -  Paraschiv Ileana - Cristina - inspector; 

 - Secretarul comisiei:       -  Termentu Petruța - Secretar Generalal U.A.T ; 
Art.2. Comisia întocmește anual planul de activitate şi are următoarele atribuţii principale:  
a) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea referitoare la pregătirea economiei naţionale şi 

a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituției, potrivit legii.  
b)stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi responsabilităţile 

ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia .  
c) eliberează şi actualizează documentele de mobilizare.  
d)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 documentele de mobilizare, derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare, 
modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget în acest scop.  

e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire .  
f) analizează anual în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi 

acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia.  
g) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare 

măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare.  
h) exercită şi alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu.  
 
 



 
              Art.3. Începând cu data prezentei, se abrogă orice alte dispoziții contrare. 
              Art.4. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare.  
 
 

 

                                  P R I M A R ,    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE , 
   DARIUS – MIHAI   SĂVULESCU    SECRETAR GENERAL ,     
 
 
                                           PETRUŢA TERMENTU                                                                                                                                
 

  ADUNAȚI, 12.03.2021 

  NR.65 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA  ADUNAȚI  
SECRETAR GENERAL 
NR.1610  din 08.03.2021 
 
                           

REFERAT 

privind actualizarea componentei Comisiei pentru probleme de apărare din cadrul Primăriei comunei 
Adunati, judeţul Prahova, precum şi stabilirea atribuţiilor acesteia  

 
 

           Având în vedere  

- rezultatul alegerilor autorităților administrației publice locale din data 27 septembrie 2020; 

- Încheierea de ședință pronunțată de Judecătoria Câmpina în dosarul civil nr.5945/204/2020 

privind validarea mandatului de primar al comunei Adunați; 

- HCL Adunați nr.36/18.112020 privind alegerea viceprimarului comunei Adunați; 

           -    Adresa nr.105 PH din 10.02.2021a ANRSPS, Sucursala Prahova, înregistrată la comuna Adunati 

sub nr. 1374/17.02.2021. 

          Analizând toate cele de mai sus, constat că o parte din membrii Comisiei pentru probleme de 

apărare nu mai activează în cadrul instituției noastre motiv pentru care propun păstrarea persoanelor din 

cadrul comisiei ce activează în cadrul instituției și înlocuirea membrilor plecați din instituție cu persoanele 

nou /numite/alese,fapt pentru propun  actualizarea componentei Comisiei pentru probleme prin dispozitie a 

primarului comunei ADUNAȚI. 

 

 

                                        Secretar general, 

                                                 TERMENTU PETRUTA, 


