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PROIECT 

DISPOZIȚIA NR. 170/22.06.2021 

Privind constituirea COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APARARE 

 

 PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere: 

-Referatul nr. 15410/22.06.2021, întocmit de secretarul general al u.a.t. comuna Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, dna. Alexandrescu Camelia Constanța, privind constituirea Comisiei pentru probleme de 

apărare; 

-Adresa nr. 735/GR din 07.06.2021, înaintată de Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Judetul 

Giurgiu;  

-Prevederile art. 10, alin. (2) art. 41, alin. (2) si art. 42 alin. (1) din Legea 477/2003, privind pregatirea 

economiei naționale și a teritoriului pentru apărare; 

-Prevederile 60 - 61 din H.G. 370/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

477/2003, privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare ; 

-Prevederile art. 9, alin. (2) din H.G. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul 

stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război; 

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “e” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2021, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 196, alin. (1), lit. “b” O.U.G. 57/2021, Ordonanța de Urgență nr. 57/2021, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite urmatoarea 

 

DISPOZIȚIE  

 

 Art. 1. Se constituie COMISIA PENTRU PROBLEME DE APĂRARE, ca organ de specialitate, 

ce va avea următoarea componență:  

 

1.Dl. Iorga Călin, viceprimar – președinte,  

2.D-na. Moise Alina Adriana, consilier grad profesional superior I.A.I.E. – membru, 

3.D-na. Alexandrescu Camelia – Constanta, secretar comuna – membru, 

4.Dl. Morocan Ilie, șef S.V.S.U. – membru, 

5.Dna. Ursea Ionel, cadru tehnic P.S.I. și protecție civilă în cadrul Serviciului Voluntar membru. 

6. Dna. Neață Verginia, consilier juridic, secretar comisie.  

 

Art. 2. Domnul Iorga Călin, viceprimarul comunei și președinte al comisiei prevăzute de articolul 1, 

este persoana desemnată responsabil cu evidența militară. 

Art. 3. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfașurarea activităților cu 

informații clasificate, conform legii. 

Art. 4. Începand cu data prezentei, orice alt act administrativ emis în acest sens își înceteaza 

aplicabilitatea. 

Art.5. Secretarul general al u.a.t. comuna vă comunica prezenta dispoziție membrilor comisiei 

pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia și Instituției Prefectului Giurgiu.  

 

                                    Avizează pentru legalitate  

Primar      Secretar general u.a.t.  

Ghidănac Marin     Alexandrescu Camelia Constanța  
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