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DISPOZIŢIA  nr.   90
privind actualizarea componenţei comisiei pentru probleme de aparare, din cadrul

UAT Pădureni, judeţul  Vaslui 

Având în vedere :

            - adresa nr. 70 VS /02.02.2021   a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vaslui; 

-  prevederile  art.41  alin.(2)  din  Legea  nr.477/2003  privind  pregatirea  economiei  nationale  si  a

teritoriului pentru aparare, 

              - pevederile art.60, 61 si 62 din Hotararea Guvernului nr.370/2004, pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru

aparare.

              În temeiul art. 196 alin (1) litera “b”şi art. 197 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 /2019 privind

Codul administrativ  cu modificările şi completările ulterioare; 

Diaconu Temistocle, primarul comunei Padureni, judeţul Vaslui,

DISPUN:

Art.  1 Se  actualizeaza  componenta  Comisiei  pentru  Probleme  de  Aparare,  în  următoarea
componenţă: 

  - Preşedinte: - Pascal Costică – viceprimarul comunei Padureni, judetul Vaslui;
 
-  Membrii: -Diaconu Timi  – consilier principal in cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Padureni;
       -Ionel Ionuţ-Dragoş – consilier  asistent in cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Padureni ;
           
                - Mazilu Iulian   – responsabil SVSU  in cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Padureni cu delegare de atribuţii;
- Secretar -  Munteanu Mirela  – secretar general al  comunei Padureni, judeţul Vaslui ; 
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Art. 2 Atributiile comisiei sunt cele prevazute in actele normative in vigoare.

Art.3 Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziţii  se însărcinează  preşedintele  desemnat  al

comisiei.

Art.4 Secretarul comisiei este responsabil de gestionarea documentelor de mobilizare, de pastrarea

si asigurarea unor masuri de securitate a acestora.

Art.5 Dispozitia  primarului  nr.   186 /2019  privind  reorganizarea  comisiei  pentru  probleme  de

aparare, se abroga.

Art.6 Prezenta  dispozitie  va fi  comunicata  prin  grija  secretarului  general  al  comunei  Padureni,

Institutiei Prefectului judetului Vaslui, si persoanele desemnate la art.1.

                                                           
Padureni  04  februarie 2021

         Primar,
Diaconu Temistocle

                                                                              
   Avizat pentru legalitate, 

Secretar  general UAT Pădureni
 Munteanu Mirela       
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