
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA TINTE9TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind infiin(area comisiei pentru probleme de apirare

la nivelul comunei Tintegti, judetul Buziu
Primarul comunei Tintetti, judetul BuzAu,

AvAnd in vedere:
Referatul secretarului comunei lintegti inregistrat la nr.763105.02.2019;- Prevederile aI1. 4l din Legea nr. 477 /2003 privind pregdtirea economiei nalionale gi a teritoriului

pentru apdrare, republicata;- Prevederile art. 60-62 din H.G. nr. 37012004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor Legti nr.47'7/2003 privind pregdtirea economiei nationale 9i a teritoriulLri pentru a'pdrare;- Prevederile an. I I din Ordinul comun al 5et'ului Oficiului Central de de Stat gi probleme Speciale,rninistrului sanatalii, ministrului afacerilor interne, nr. 1ogl19615125/t6930/631540 din 21.01.2003 pentru
aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a rlSrfurilor prin introducerea sistemului dedistribuire care populalie a principalelor produse alimentare'9i neali.lnentare pe bazd de rafii $i cartele, in caz
de mobilizare sau de rdzboi;

- Prevederile ar1.10 din Legea nr. 13211997 privind rechizitiile de bupuri si prestirile de ser"ricii in
interes public. reprrblicard: | '

- Prevederile afi.7 din Hotdrarea Cuvernului nr. 219/2005 penrru aprobarea Norrrelor nretodolog;ce
de aplicare a Legii nr. 13211997 privind rechiziliile de bunuri qi pqetarile de servicii in inreres public;- Prevederile art.5 Si art. 9 alin.(2) din Hotdr6rea Guvefirului nr. 1204/2007 privind asigurarea fo4ei
de rruncd necesare la rnobilizare qi pe timp de rdzboi cu personal cu obligatii m;litare;- Prevederile Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr. 17lIl2OO4 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind finanlarea acliunilor de pregdtire a economiei nationale gi a ieritoriului pentru ap6rare gi
intocmirea bugetului de stat pentru rizboi,

Lu6nd in considerare dispozitiile Legii nr. 2412000 privind Normeie de rehnicd legisladva Ia
elaborarea actelor nornrative. republicati, cu modificirile gi cornplet6rile ulterioare,

in temeiul art.68 alin.(l) din Legea nr.215l2O0i privind administralia publici locall, republicatd,
DISPUN

Art' I Se infiinleazd cornisia pentru probleme de aperare Ia nivelul comunei Tintesti, jude{ul Buziu, cu
urmAloarea componenla:

Pre$edinte: Stoica Aurel - primarul comunei
Secretar: Petrescu Sandina - secretarul delegat al comunei
Membri: - Lambru Iulian - viceprimar

- Vlaicu Iulia Nadia - contabil
- Manea Constantin - sef S.V.S.U.
- Rotarescu Cristina - consilierjuridic, responsabil cu evidenta militara si MLUArt.2 Atribuliile comisiei pentru probleme de apdrare sunt cele prevazute in art.60-62 din H.C. nr.

37012004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilo'r Legii nr. 47712003 privind pregatirea
economiei nationale gi a teritoriului pentru aparare.

dispozitie.
Art. 3 Atributiile membrilor comisiei sunt cele prevdzute in anexa care face parte din prezenta

Art. 4 ,Alte dispozitii contrare referitoare Ia componen[a 9i atributiile comisiei/membrilor comisieipentru probleme de apdrare igi inceteazA aplicab; litatea.
Art. 5 Secretarul comunei lintesti,va comunica prezenta dispozifie membrilor comisiei pentru

problerre de aplrare gi Institutiei Prefectulul_l

Primar,

Stoica Aurel

Nr. 39
Tintesti, 05.01.2019

Buzdu.

Avizat pentru legalitate,



         PRIMĂRIA COMUNEI TINTESTI 
       COMISIA PENTRU PROBLEME DE APĂRARE            Anexa nr. 2 

            Anexă la Dispoziţia nr. 39 din 05.02.2019     Nesecret 
 Exemplar unic 

 
 
 
 
 
 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMISIEI PENTRU PROBLEME DE APĂRARE 
 
 

Conform: 

- Art. 40, art. 41, art. 42 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

- Art. 3 alin. (2), art.4 alin. (1), art. 8 alin. (2), art.10, art.11 alin.(2), art. 53 alin. (2), art. 56 şi 60-62 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003; 

- Art. 31 din Ordinul comun nr. 109/2003 pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor  prin introducerea 

sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare pe bază de raţii şi cartele în caz de mobilizare sau de război; 

- Art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 21 alin.(2), art. 27, art. 32, 33 şi 34 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în 

interes public, republicată; 

- Art.3, art. 4 pct. b), art.7 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (3), art. 22 şi art. 28 din H.G. nr. 219/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 132/1997; 

-  H.G. nr. 1204/2007 pentru asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război; 

-  Ordinul nr.1711/2004 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea acţiunilor de pregătire a 

economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi întocmirea bugetului de stat pentru război, 

        
   Membrii comisiei pentru probleme de apărare au următoarele  atribuţii: 
 
                                                                               
 
 
                                                                             
                                                                            



                                                                             
 
                                                                       PREŞEDINTE: STOICA AUREL 
                                                                            Primar al comunei Tintesti 
 

A) La pace:  

 

1. organizează, coordonează şi îndrumă activităţile referitoare la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, ce se desfăşoară 

în cadrul insituţiei, potrivit legii; 

2. convoacă, ori de câte ori este nevoie, comisia pentru probleme de apărare; 

3. coordonează întocmirea planului de activitate anuală al comisiei pentru probleme de apărare; 

4. stabileşte măsurile tehnico-organizatorice pentru insituţie în caz de mobilizare şi responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale 

acesteia; 

5. răspunde de elaborarea şi actualizarea documentelor de mobilizare;  

6. controlează întreaga activitate pe linia pregătirii de mobilizare: întocmirea documentelor, modul de desfăşurare a lucrărilor, măsurilor şi 

acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare şi întocmirea corectă şi la timp a lucrărilor ; 

7. elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi ale planului de pregătire; 

8. analizează anual, în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia; 

9. analizează anual, sau ori de câte ori este nevoie, în comisia pentru probleme de apărare, modul în care sunt îndeplinite sarcinile privind 

asigurarea populaţiei cu produse raţionalizate şi dispune adoptarea de măsuri corespunzătoare; 

10. dispune calcularea necesarului de produse raţionalizate pentru populaţie, având în vedere atât numărul de rezervişti mobilizaţi în forţele 

siatemului naţional de apărare, cât şi numărul de persoane care urmează să sosească în localitate ca urmare a acţiunii de evacuare; 

11. la cererea Consiliului Judeţean Buzău înaintează situaţiile cuprinzând necesarul şi resursele estimate de produse raţionalizate pentru a fi 

transmise S.T.P.S. în vederea includerii în proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale; primeşte de la consiliul judeţean indicatorii 

aprobaţi; 

12. solicită concursul şefilor serviciilor publice descentralizate pentru întocmirea programului de aprovizionare; 

 

 

 



 

13. răspunde de întocmirea programului de aprovizionare la nivelul localităţii, pe baza indicatorilor aprobaţi prin planul de mobilizare, 

înmânează agenţilor economici de pe raza localităţii, din dispoziţia primarului şi cu avizul S.T.P.S. Buzău, documente şi dispoziţii care cuprind 

sarcinile acestora în caz de mobilizare sau de război; 

14. face propuneri privind prevederea de fonduri băneşti în bugetul de stat pentru primul an de război, în vederea tipăririi cartelelor; 

15. întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru 

apărare şi le prezintă consiliului local; 

16. execută alte atribuţii considerate ca necesare în acest domeniu. 

 

B) în timp de mobilizare şi la război execută în plus: 

 

1. solicită concursul şefilor serviciilor publice descentralizate din unităţile administrativ teritoriale pentru actualizarea programului de 

aprovizionare şi punerea acestuia în aplicare; 

2. asigură sprijinirea agenţilor economici cuprinşi în programul de aprovizionare, pentru a achiziţiona produse alimentare şi nealimentare 

raţionalizate de la persoanele fizice care realizează surplusuri  de produse peste necesarul de consum raţionalizat;  

3. în momentul trecerii la raţionalizarea unor produse alimentare şi nealimentare, afişează în locuri publice extrase cu drepturile cetăţenilor la 

raţii şi cartele; 

4. adoptă măsuri pentru includerea populaţiei evacuate în programul de aprovizionare; 

5. în cazul deficitelor de produse solicită sprijinul consiliului judeţean; 

6. face propuneri consiliului local privind adoptarea hotărârii de trecere la la raţia alimentară de supravieţuire sau de diminuare procentuală a 

raţiilor, când situaţia impune acest lucru; 

7.conduce, supraveghează şi controlează activitatea de comercializare a produselor raţionalizate, având în vedere şi măsurile stabilite de Agenţia 

Naţională de Întreprinderi Mici şi Mijlocii.  

 

 

 

 



                                                                               

                                                                             M E M B R U: VLAICU IULIA NADIA 

                                                                                              CONTABIL 

 

1. participă la lucrările comisiei pentru probleme de apărare atunci când este convocat; 

2. centralizează necesarul de produse raţionalizate pentru populaţie şi-l transmite Consiliului Judeţean impreună cu resursele estimate pentru 

localitate; 

3. calculează necesarul de produse raţionalizate pentru populaţie, având în vedere atât numărul de rezervişti mobilizaţi în forţele sistemului 

naţional de apărare, cât şi numărul de persoane care urmează să sosească în localitate ca urmare a acţiunii de evacuare; 

4. întocmeşte şi actualizează programul de aprovizionare a populaţiei cu produse raţionalizate, conform Normelor privind elaborarea 

programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populaţie a principalelor produse alimentare şi nealimentare 

pe bază de raţii şi cartele, pe timp de pace, în timp de mobilizare sau de război, art. 31 pct. B, lit. a) şi b) - Ordinul comun nr. 109/21.01.2003 şi a 

precizărilor preşedintelui/directorului executiv al direcţiei economice; 

5. stabileşte împreună cu personalul S.T.P.S. Buzău reţeaua comercială pentru desfacerea produselor raţionalizate în caz de mobilizare sau 

război; 

6. calculează fondurile necesare pentru tipărirea cartelelor, în caz de mobilizare sau război; 

7. asigură păstrarea cartelelor în condiţiile legii şi distribuirea acestora către consiliile locale; 

8. prezintă preşedintelui comisiei raport privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile privind asigurarea populaţiei cu produse raţionalizate şi 

propune adoptarea de măsuri corespunzătoare; 

9. întocmeşte propunerile pentru elaborarea proiectului planului de mobilizare referitoare la necesarul de resurse energetice, consumuri de apă 

potabilă, energie termică, benzine şi motorine auto; 

10. face propuneri pentru proiectul bugetului de stat pentru război, având în vedere toate modificările ce intervin în nivelul şi structura 

indicatorilor specifici fiecărei categorii de cheltuieli; 

11. propune preşedintelui adoptarea hotărârii de trecere la la raţia alimentară de supravieţuire sau de diminuare procentuală a raţiilor, când 

situaţia impune acest lucru; 

12. execută alte activităţi stabilite de preşedinte. 

 



SECRETAR: PETRESCU SANDINA 

SECRETARUL DELEGAT AL COMUNEI TINTESTI 

1. actualizează permanent componenţa comisiei şi întocmeşte dispoziţii privind reorganizarea acesteia; 

2. asigură convocarea membrilor comisiei pentru probleme de apărare şi întocmeşte lucrările de secretariat; 

3. întocmeşte planul de activitate anuală al comisiei pentru probleme de apărare; 

4. întocmeşte şi actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă; 

5. propune  preşedintelui comisiei măsurile tehnico-organizatorice pentru Consiliul local în caz de mobilizare sau război şi responsabilităţile 

compartimentelor funcţionale ale acestuia; 

6. elaborează lucrările de mobilizare la nivelul Consiliului local la termenele stabilite şi le actualizează permanent; 

7. păstrează lucrările ce se întocmesc pe linie de mobilizare luând măsuri de păstrare a confidenţialităţii acestora; 

8. întocmeşte propuneri pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de pregătire şi le prezintă preşedintelui comisiei; 

9. întocmeşte, în primul trimestru, analiza anuală a stadiului pregătirii de mobilizare şi stabileşte măsurile şi acţiunile necesare pentru 

îmbunătăţirea acestuia şi le prezintă preşedintelui comisiei; 

10. înaintează la cerere la Consiliul Judeţean Buzău situaţiile cuprinzând necesarul şi resursele estimate de produse raţionalizate pentru a fi 

transmise S.T.P.S. în vederea includerii în proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale; primeşte de la preşedinte indicatorii aprobaţi de 

Consiliul judeţean şi îi comunică contabilului ; 

11. verifică documentele de concesionare şi colaborează cu S.T.P.S. pentru facilitatea obţinerii avizului de la ANRSPS; 

12. transmite anual, la solicitarea S.T.P.S., datele necesare elaborării ( actualizării) anexelor „ Reţele rutiere” şi „ Lucrări de artă” din monografia 

economico-militară a judeţului; 

13. întocmeşte şi actualizează anexele din Carnetul de mobilizare al Consiliului local; 

14. colaborează cu membrii comisiei pentru probleme de apărare în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin; 

15. prezintă, spre avizare, preşedintelui  comisiei pentru probleme de apărare lucrările întocmite de către membrii acesteia şi măsurile ce se 

impun pentru îmbunătăţirea activităţii; 

16. stabileşte împreună cu personalul S.T.P.S. reţeaua comercială pentru desfacerea produselor raţionalizate în caz de mobilizare sau război; 

17. supraveghează şi controlează, la mobilizare, activitatea de desfacere a produselor raţionalizate 

18. execută alte atribuţii considerate ca necesare în acest domeniu. 

                                                                                                  



                                                                           M E M B R U :   ROTARESCU CRISTINA 

                                                                               CONSILIER JURIDIC 
 Atributii pe linia evidentei militare 
  Este persoană responsabilă cu evidenţa militară, face parte din comisia pentru probleme de apărare şi are următoarele atribuţii: 
a) cunoaşte şi aplică prevederile legislaţiei specifice în domeniu, în special cele prevăzute în: 

1. Hotărârea Guvernului  nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesară pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de 
război, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2012; 

2.  Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, c.m.c.u. – în special art. 7, 14-15, 17, 21, 41, 46 şi 52 alin. (1); 
3.   Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, c.m.c.u., în special art. 2 şi art. 86; 
4.   Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, c.m.c.u., în special art. 3 şi art. 63. 

b) Întocmeşte şi actualizează documentele pe linia evidenţei militare la nivelul instituţiei publice; 
c) desfăşoară activităţile prevăzute la art. 46 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, c.m.c.u.; 
d)  trimite angajaţii care nu au documente de evidenţă militară la centrul militar pe raza căruia îşi au domiciliul pentru clarificarea situaţiei militare 

şi emiterea documentului corespunzător specific de evidenţă militară, prevăzut la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 446/2006, c.m.c.u.; 
e) participă la activităţile de instruire/pregătire organizate de instituţiile cu atribuţii în domeniu; 
f) supune analizei/dezbaterilor, în cadrul activităţilor menţionate la lit. e), propunerile şi observaţiile care pot optimiza domeniul de referinţă şi/sau 

eventuale propuneri, argumentate, de modificare a acestuia; 
g) pregăteşte documentele care îi sunt solicitate şi participă la analiza de mobilizare desfăşurată anual, potrivit prevederilor legale, la nivelul 

instituţiei publice; 
h) desfăşoară alte activităţi, specifice domeniului, stabilite în comisia pentru probleme de apărare sau de preşedintele acesteia; 
i) transmite la S.T.P.S. tabelul nominal cu personalul fără obligaţii militare care continuă activitatea la locul de muncă şi care se cheamă la prestări 

de servicii în interes public  
                                                                   M E M B R U :   MANEA CONSTANTIN 
                                                                                                 SEF SVSU  

1. supraveghează şi controlează, la mobilizare, activitatea de desfacere a produselor raţionalizate; 

2. asigură legătura cu agenţii economici cuprinşi în programul de aprovizionare, pentru a achiziţiona produse alimentare şi nealimentare 

raţionalizate de la persoanele fizice care realizează surplusuri  de produse peste necesarul de consum raţionalizat 

3. la ordinul preşedintelui, întocmeşte adrese de solicitare a concursului şefilor serviciilor publice descentralizate din unităţile administrativ 

teritoriale pentru actualizarea programului de aprovizionare şi punerea acestuia în aplicare; 

4. în momentul trecerii la raţionalizarea unor produse alimentare şi nealimentare, afişează în locuri publice extrase cu drepturile cetăţenilor la 

raţii şi cartele; 

5. la ordinul preşedintelui, întocmeşte adrese de solicitare a sprijinului Consiliului judeţean, în cazul deficitelor de produse; 

6. execută alte atribuţii dispuse de preşedintele comisiei. 



 

                                                                   M E M B R U : LAMBRU IULIAN  

                                                                          VICEPRIMAR TINTESTI 

 

1. supraveghează şi controlează, la mobilizare, activitatea de desfacere a produselor raţionalizatela ordinul preşedintelui, întocmeşte adrese de 

solicitare a concursului şefilor serviciilor publice descentralizate din unităţile administrativ teritoriale pentru actualizarea programului de 

aprovizionare şi punerea acestuia în aplicare; 

2. asigură legătura cu agenţii economici cuprinşi în programul de aprovizionare, pentru a achiziţiona produse alimentare şi nealimentare 

raţionalizate de la persoanele fizice care realizează surplusuri  de produse peste necesarul de consum raţionalizat; 

3. în momentul trecerii la raţionalizarea unor produse alimentare şi nealimentare, afişează în locuri publice extrase cu drepturile cetăţenilor la 

raţii şi cartele; 

4. execută alte atribuţii dispuse de preşedintele comisiei. 

 

 

 
 
 

 

 


