
ROMANIA

IUDETUL COVASNA

COMUNA BIXAD

PRIMAR

DTSPOZITIA NR. 70912020

privind actualizarea componenfei Comisiei pentru probleme de apirare la nivelul comunei
Bixad

Primarul comunei Bixad, jude!u1 Covasna,
AvAnd in vedere prevederile:

-art.41. alin (2) din Legea nr. 47712003 privind pregdtirea economiei nalionale gi a teritoriului
pentru aplrare; republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-art.60, art.61" 9i art. 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.47712003 privind
pregdtirea economiei nafionale gi a teritoriului pentru apirare, aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.
37012004;

-art.9 (2) din HotdrArea nr. 120412007, privir-rd asigurarea forlei de munca necesare pe timpul
stdrii de asediu, la mobilizare si pe timpul stirii de rdzboi, modificatd qi cornpletatd prin HotirArea
Guvernului nr.9 46 I 201.2;

-Legii nr. 18212002 privind proteclia informaliilor clasificate, cu modificdrile gi complet[rile
ulterioare;

in temeiul art. 155 alin. (1) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. b) dir-r Ordonanta de Urgenfi a Guvernului
m.5712079 privind Codul adtnir-ristrativ cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUN
Art.1. (1) - Se actualizeazi Comisia pentru probleme de apdrare, dupd cum urmeaz5:
Pregedinte - B6cs M6rton Csaba, primarul comunei Bixad;
Membrii - Stekbauer Gyorgy - viceprimar al comunei Bixad;

-De6k M6nika - consilier I superior din cadrul Compartimentului financiar-contabil, al

aparatului de specialitate al Primarului comunei Bixad;

- P6ter Agnes Zuzsa- consilier I superior din cadrul Compartimentului agricol, al aparatului
de specialitate al Primarului comunei Bixad;

Secretar- - Olariu Esmeralda-Bernadette - consilier personal al primarului comunei Bixad (Responsabil
cu evidenla militari).

(2) Atribuliile Comisiei pentru probleme de apXrare din cadrul Primdriei comunei Bixad,
judelul Covasna, sunt prevdzute in anexa nr.1 care face parte integrantd din prezenta dispozifie.

Art. 2. Persoanele care fac parte din Comisia pentru Probleme de Apdrare vor fi autorizate
pentru a desfdgura activit[li cu informalii clasificate, conform prevederilor legale care reglementeazd
acest domeniu.

Art. 3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se inslrcineazd persoanele numite prin
prezenta dispozifie.

Comuna Bixad,la 24 noiembrie 2020

Contrasemneazi,

Secretar general al comunei

POST VACANTffiR
Primar,



Anexa nr. L la Dispozifia Primarului comunei Bixad nr.10912020

1,. in conformitate cu prevederile art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.

47712003 aprobate prin Hot[rArea Guvernului ru. 37012004, inbaza art.41, alin. (2) din
Legea nr.47712003 privind preg5tirea economiei nationaie si a teritoriului pentru

apdrare, republicatd, la institufiile publice gi operatorii economici se infiinleazd, qi

functioneazd ca organe de specialitate comisii pentru probleme de apdrare, formate din
salariali cupringi in organigramele proprii.

2, Comisia pentru probleme de apdrare, denumitd in continuare comisie, are in
compunere pAnI la 5 membri, in functie de complexitatea obligaliilor ce revin

instituliei/operatorului economic la mobilizare (art.61 din H.G. nr. 37012004).

3. Din comisie fac parte sefii/conducdtorii compartimentelor cdrora le revin sarcini pentru

preg[tirea de mobilizare a institufiei/operatorului economic, precum gi personal

tehnico-economic de specialitate.

4. Comisia are in compunere, de reguld, un pregedinte, persoand cu funcfie de conducere,

4 membri si un secretar, numifi prin ordin/dispoziliel decizielalt act decizional similar
al conducdtorului/managerului institufiei sau operatorului economic.

5. Persoanele care fac parte din comisie vor fi autorizate pentru desfdgurarea activitdfilor
cu informafii clasificate, conform legii.

6. Comisia intomegte anual planul de activitate gi are umdtoarele atributii principale:

a) Organizeazh, coordoneazd si indrumd activitdlile referitoare Ia pregitirea economiei

nationale gi a teritoriului pentru apdrare ce se desfdsoard in cadrul
institufiei/operatorului economic, potrivit Iegii;

Stabilegte mdsurile tehnico-organizatorice pentru institutie/operatorul economic in caz

de mobilizare gi responsabilitifile ce revin compartimentelor functionale ale acesteia;

Elaboreazl si actualizeazd documentele de mobilizare;

Controleazl ir:rtreaga preg[tire de mobilizare: intocmirea documentelor, dupd caz,

activit[file privind capacitatea de apdrare gi rezervele de mobilizare, modul de

desf6gurare a lucrdrilor, mdsurilor 9i acfiunilor cuprinse in documentele de mobilizare,

dup6 caz, derularea contractelor referitoare la preg[tirea pentru apdrare, dupd caz,

modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop;

Elaboreaz[ propunerile pentru proiectul Planului de mobilizare qi, dupd caz, al

Planu1ui anual de pregdtire a economiei nalionale pentru apdrare;

Analizeazd anual, in primul trimestru stadiul pregdtirii de mobilizare gi stabilegte

mdsurile gi acfiunile necesare pentru imbundtdlirea acestuia;

g) Intocmegte propuneri privind alocarea anualH de ia bugetul de stat a fondurilor
necesare realizdrii mdsurilor si actiunilor de pregXtire pentru apdrare;

h) Monitorizeazd. activitdtile de intocmire gi transmitere a fisei cu existentul bunurilor
rechizitionabile, a figei de eviden!6 a persoanelor pentru prestdri servicii in interes

public, a cererii de mobilizare la locul de muncd, precum gi actualizdrile acestora,

conform precizErilor legale.

b)

c)

d)

e)



i) Alte atribufii considerate necesare in acest domeniu;

7. Rezultatul verificHrilor se consefirneazi intr-un act de constatare. Deficien[ele constatate

se analizeaz6, de c[tre conducerea institufiei/operatorului economic, care va lua m[suri
de remediere.


