
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PREŞEDINTE 

 

 

 

D I S P OZ I Ţ I E 

cu privire la numirea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba 

 

 

  Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel; 

Analizând referatul Compartimentului Autoritatea teritorială de ordine publică, 

documente clasificate, monitorizare situații de urgență din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba cu privire la numirea Comisiei prntru problem de apărare la nivelul Județului 

Alba; 

 Având în vedere prevederile: 

- art. 104 alin. 1 lit. a și lit. f și art. 104 alin. 6 lit. b coroborat cu art. 91 alin. 5 lit. a pct. 

7 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, 

republicată; 

-  art. 60-62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind 

pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, aprobate prin H.G. nr. 

370/2004; 

 În temeiul art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emit prezenta 

 

  

D I S P O Z I Ţ I E 

 

 

Art. 1. Numesc Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba, după 

cum urmează: 

Preşedinte:  Florin Claudiu ROMAN - vicepreședinte al Consiliului Județean Alba; 

Secretar: Vasile BUMBU   - secretarul Județului Alba 

Membri:    Marian Florin AITAI - director executiv, Direcția dezvoltare și bugete 

  Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 

  Paul Marius  HAȚEGAN - șef serviciu, Serviciul administrativ  

 Art. 2. Comisia pentru probleme de apărare la nivelul Județului Alba întocmește anual 

planul de activitate și are următoarele atribuții principale: 

     a.) organizează, coordonează și îndrumă activitățile referitoare la pregătirea economiei 

naționale și a teritoriului pentru apărare ce se desfășoară în cadrul Consiliului Județean Alba, 

potrivit legii; 

     b.) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru aparatul propriu de specialitate al 

Consiliului Județean Alba în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor 

funcţionale ale acestuia; 

 c.) elaborează 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 realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare; 



 h.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Art. 3. Atribuțiile individuale ale membrilor Comisiei pentru probleme de apărare la 

nivelul Județului Alba sunt următoarele: 

 Preşedintele comisiei: 
 a.) organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul primăriei; 

 b.) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru instituţie în caz de mobilizare şi 

responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia; 

 c.) 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; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Secretarul comisiei: 
 a.) elaborează şi actualizează documentele de mobilizare, în forma finală şi le prezintă 

spre aprobare; 

 b.) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor comisiei pentru probleme de apărare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 1 (director executiv, Direcția dezvoltare și bugete): 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din 

carnetul de mobilizare, referitoare la produsele alimentare şi producţiile anuale; 

 b.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 2 (șef birou, Biroul resurse umane - responsabil cu evidența militară) 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din 

carnetul de mobilizare, referitoare la necesarul de produse nealimentare; 

 b.) întocmeşte situaţia cu existentul bunurilor rechiziţionabile la nivelul comunei care se 

găsesc la persoanele fizice şi cele aflate în proprietatea comunei; 

 c.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 d.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 e.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Membru 3 (șef serviciu, Serviciul administrativ) 
 a.) întocmeşte anexele din programul de aprovizionare raţionalizată a populaţiei şi din 

carnetul de mobilizare, referitoare la populaţie; 

 b.) participă la elaborarea propunerilor pentru proiectul planului de mobilizare; 

 c.) participă la şedinţele comisiei pentru probleme de apărare; 

 d.) alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 

 Art. 4.Biroul resurse umane va proceda la completarea fișei postului pentru secretarul și 

membrii comisiei cu atribuțiile prevăzute în articolul anterior. 

 Art. 5.  Prezenta dispoziţie poate fi contestată în condiţiile şi  în termenele prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

 

Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de 

internet www.cjalba.ro, se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Serviciului Teritorial pentru 

Probleme Speciale Alba, persoanelor nominalizate; Direcţiei juridică şi relaţii publice și Biroului 

resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba.  

 

                 Avizat pentru legalitate, 

         PREŞEDINTE                      SECRETARUL JUDEŢULUI, 

         ION DUMITREL                       Vasile BUMBU 
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Alba Iulia, 29 august 2016 


