
                                         ROMÂNIA 

      JUDEŢUL BUZĂU 

     COMUN CERNĂTEȘTI 

  PRIMAR 

DISPOZIȚIE 
privind înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare 

                           la nivelul comunei Cernătesti., judeţul Buzău 

 

                   Primarul Comunei Cernătesti, judeţul Buzău,  

          Având în vedere: 
- Referatul secretarului general  înregistrat la nr. 4012/13.09.2021; 

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

- Prevederile art. 60-62 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

- Prevederile art. 31 din Ordinul comun al şefului Oficiului Central de de 
Stat şi Probleme Speciale, ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor 
interne, nr. 109/196/5/25/16930/63/540 din 21.01.2003 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; 
- Prevederile art.10   din  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri 

şi prestările de servicii în interes public, republicată; 
- Prevederile art.7 din  Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind 

rechiziţiile de bunuri şi pretările de servicii în interes public; 
- Prevederile art.5 şi art. 9 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007 

privind asigurarea forţei de muncă necesare la mobilizare şi pe timp de 

război cu personal cu obligaţii militare; 
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1711/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea acţiunilor de pregătire 
a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare şi întocmirea 
bugetului de stat pentru război,  

 Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind Normele 
de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
               In   temeiul  art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ 

                                                         DISPUN   

                        Art. 1 Se înfiinţează comisia pentru probleme de apărare la nivelul 
Comunei Cernătesti, judeţul Buzău, cu următoarea componenţă: 
                       Preşedinte: Petrache Mîrzea - primarul Comunei Cernătesti; 

                       Secretar: Dumitrașcu Doru-Vasile – secretarul general al comunei 
si responsabil cu evidenţa militară şi MLM; 



                       Membri: - Caloian Stela -  Sef Birou financiar contabil, achizitii 

publice, impozite si taxe;                                       
                       - Stănilă Valentin-Sebastian -  viceprimarul Comunei Cernătesti;                                      
                      -  Stoica Florin – șef SVSU. 

 

Art. 2 Atribuţiile comisiei pentru probleme de apărare sunt cele 
prevăzute în art. 60-63 din H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 

Art. 3 Atribuţiile membrilor comisiei sunt cele prevăzute în anexa care 

face parte din  prezenta dispoziţie. 
Art. 4 Alte dispoziţii contrare referitoare la componenţa şi atribuţiile 

comisiei/membrilor comisiei pentru probleme de apărare îşi încetează 
aplicabilitatea. 

   Art. 5 Secretarul general al comunei Cernătești, va comunica prezenta 

dispoziție Primarului comunei Cernătești, persoanelor nominalizate la art. 1 pentru 

ducere la îndeplinire precum, Instituției Prefectului Județului Buzău, pentru 

verificarea legalității si membrilor comisiei pentru probleme de apărare şi Instituţiei 
Prefectului judeţul Buzău (Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale). 

 

 

PRIMAR,                                                       Avizat pentru legalitate, 

 MÎRZEA PETRACHE                                  Secretar general al comunei Cernatesti  

                                                                             DUMITRASCU DORU-VASILE                                       
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