
 

Nistor Petru – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 
- referatul întocmit de către secretarul comunei Mălini, judeţul Suceava. 
- art. 42 alin. (1) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 

naţionale si a teritoriului pentru apărare. 
- art. 60 și art. 61 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea 

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

- art. 155 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. “b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

D  I  S  P  U  N 

Art. 1. Se constituie comisia pentru probleme de apărare de la nivelul comunei 

Mălini, judeţul Suceava, având următoarea componenţă: 

Preşedinte: Nistor Petru - primarul comunei Mălini; 

Secretar: Norocel Vasile - secretarul comunei Mălini; 

Membrii: Cîmpulungeanu Mariana - viceprimarul comunei Mălini; 

Ilişescu Doiniţa - inspector Primăria Mălini; 

Jalbă Florin-Cristinel - casier Primăria Mălini; 

Popescu Vasile - maistru Primăria Mălini; 

Art. 2. Atribuţiile comisiei pentru probleme de apărare sunt prevăzute în anexa 

nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 3. Persoanele prevăzute la art. 1 vor fi autorizate pentru desfăşurarea 

activităţilor cu informaţii clasificate, nivelul secret de serviciu. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004.  

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică în condițiile legii: 

 Membrilor comisiei; 

 Instituției Prefectului - Județul Suceava; 
 

 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E  
nr. 7 din 27 ianuarie 2021 

privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare 

 a Primăriei comunei Mălini, judeţul Suceava 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 



 

Comisia pentru probleme de apărare întocmeşte anual planul de 

activitate și are următoarele atribuţii principale: 

a) organizează, coordonează si îndruma activităţile referitoare la 

pregătirea economiei naţionale si a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară 

in cadrul instituţiei, potrivit legii; 

b) stabileşte masurile tehnico-organizatorice pentru instituție in caz de 

mobilizare si responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale 

acesteia; 

c) elaborează si actualizează documentele de mobilizare; 

d) controlează întreaga pregătire de mobilizare: întocmirea 

documentelor; activităţile privind capacitățile de apărare si rezervele de 

mobilizare; modul de desfăşurare a lucrărilor, masurilor si acțiunilor cuprinse 

in documentele de mobilizare; derularea contractelor referitoare la pregătirea 

pentru apărare; modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest 

scop; 

e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare si 

planului de pregătire; 

f) analizează anual, in primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare si 

stabileşte masurile si acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia; 

g) întocmeşte propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a 

fondurilor necesare realizării masurilor si acțiunilor de pregătire pentru 

apărare; 

h) alte atribuţii considerate necesare in acest domeniu.    

 

 

 

 
R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA MĂLINI 

P R I M A R 

 

Anexa nr. 1  

la Dispoziția nr. 7 din 27 ianuarie 2021 

 

PRIMAR,  

 

Petru NISTOR 

 


