
JUDETUL BISTRIJA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI MICE$TII DE CAMPIE 
PRIMAR 

DISPOZI JIE 
privind actualizarea componen~ei Comisiei pentru 

probleme de aparare pe raza U.A.T.Mice~tii de Campie 

Primarul comunei Mice$tii de Campie, judetul Bistrita-Nasaud, Domnul Becan 
roan; 

Avand in vedere: 
-referatul nr. 2030 din 03.08.2021 intocmit de Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, 

secretar delegat temporar privind propunerea de actualizare a componentei Comisiei 
pentru probleme de aparare pe raza UAT Mice$tii de Campie; 

-adresa cu nr. 6158N din din data de 30.06.2021 inaintata de Structura Teritoriala 
pentru Probleme Speciale Bistrita-Nasaud; 

in conformitate cu: 
- Hotararea Consiliului Local Mice$tii de Campie nr . 48 din 03.11.2020 privind 

alegerea viceprimarului comunei MiCe$tii de Campie; 
- prevederile Dispozitiei primarului nr. 70 din 07.09.2017 privind actualizarea 

Comisiei pentru probleme de aparare pe raza administrativ-teritoriala a comunei Mice$tii 
de Campie; 

- prevederile art.41 alin.(2) din Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei 
nat ionale ~i a teritoriului pentru aparare ~i art.61-63 din Hotararea Guvernului Romaniei 
nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Leg ii nr.477 /2003 
privind pregatirea economiei nationale ~i a teritoriului pentru aparare; 

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrative; 

DISPUN : 

Art.1. Se actualizeaza componenta Comisiei pentru probleme de aparare pe raza 
UAT Mice$tii de Campie dupa cum urmeaza: 

Pre~edinte Bendean Dumitru - viceprimar; 
Secretar comisie Egri-Kasonyi Ildiko-Eva -secretar delegat temporar; 
Membrii Lakatos Attila - Consilier clasa I, asistent 

Lenghel Carmen-Nicoleta - Consilier personal al primarului 
Nagy Alexandru - Referent clasa III, asistent 



Art.2. Comisia actualizata va avea urmatoarele atributii: 
-organizeaza,coordoneaza activitatea referitoare la pregatirea econom1e1 

nationale ~i a teritoriului pentru aparare ce se desfa~oara in cadrul institutiei potrivit legii; 
-stabile~te masurile tehnico-organizatorice pentru institutie 1n caz de 

mobilizare, responsabilitatile ce revin compartimentelor functionale ale acestora; 
-elaboreaza ~i actualizeaza documentele de mobilizare; 
-controleaza Tntreaga pregatire de mobilizare: intocmirea documentelor 

,activitati privind capacitatile de aparare ~i mobilizare, modul de desfa§urare a lucrarilor, 
masurile aqiunilor cuprinse in documentele de mobilizare, modul de cheltuire a fondurilor 
alocate de la buget in acest scop; 

-elaboreaza propunerile pentru proiectele planului de mobilizare ~i a planului 
de pregatire; 

-analizeaza anual, in primul trimestru al anului, stadiul pregatirii pentru 
mobilizare, stabile§te masurile ~i aqiunile necesare pentru imbunatatirea acestuia; 

-intocme~te propuneri pentru alocarea anuala de la bugetul de stat a 
fondurilor necesare realizarii masurilor ~i actiunilor de pregatire pentru aparare; 

-alte atributii considerate necesare in acest domeniu. 
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se Tncredinteaza 

membrii comisiei constituita la art.1 din prezenta dispozitie. 
Art.4.Prezenta dispozitie se comunica : 

-membrilor Comisiei pentru probleme de aparare; 
-Serviciului de Mobilizare a Economiei ~i Pregatire a Teritoriului pentru 

Aparare Bistrita-Nasaud; 
-lnstitutiei Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud. 
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