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JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
PRIMAR 

Anexă la proiectul de hotărâre nr. 45/2022                                                                                                              
 

ANALIZA 
privind modul în care sunt îndeplinite sarcinile 

pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare 
 
 

Potrivit art. 41, alin. (3) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale 
și a teritoriului pentru apărare și art. 62 alin. f) din H.G. nr. 370/2004 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003, autoritățile administrației publice 
locale analizează anual în primul trimestru și ori de câte ori este nevoie, modul în care sunt 
îndeplinite sarcinile ce le revin pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare 
precum și stadiul pregătirii de mobilizare stabilind măsurile și acțiunile care se impun.  

La nivelul instituției noastre, este constituită, conform art. 60, 61 și 62 din H.G nr. 
370/2004, prin dispoziția nr. 431 din 05.07.2017  comisia pentru probleme de apărare, în 
următoarea componență:  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume Funcția în comisie Funcția în instituție 

1 Crai Sorin Dorian Președinte Viceprimar 
2 Bocan Octavian Secretar  Inspector prot. civila 
3 Mihutiu Florin Membru  Arhitect sef 
4 Badea Mihaela Membru  Director economic 
5 Onica Adrian Membru  Consilier juridic 
6 Ivancu Ileana Membru Resurse umane 
 La nivelul anului 2021 pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare la 
nivelul instituției există întocmite și actualizate următoarele documente: 

 Carnetul de mobilizare, întocmit  și aprobat, conform modelului și instrucțiunilor 
primite de la S.T.P.S. Hunedoara în 28.07.2021; 

 Programul de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de mobilizare 
sau război la nivelul localității, întocmit la nivelul anului 2021, situația privind rețeaua de 
distribuire a produselor raționalizată, pe localități și dispoziția de notificare a operatorilor care 
sunt stabiliți a distribui aceste produse; 

 Lucrările de mobilizare la locul de muncă pentru personalul propriu și consilierii locali. 
Cererea de mobilizare la locul de muncă, avizată de șeful S.T.P.S. Hunedoara și aprobată de 
comandantul C.M.J. Hunedoara, întocmită în anul 2021; 

 Fișa cu existentul de bunuri rechiziționabile la nivelul anului 2021; 
 Corespondență cu S.T.P.S. Hunedoara pe linia activității de pregătire a economiei și a 

teritoriului pentru apărare (transmiterea datelor necesare pentru actualizarea monografiei 
economico-militare, transmiterea datelor necesare pentru actualizarea situației cu obiectivele 
importante pentru sistemul național de apărare, etc.). 
Secretarul comisiei pentru probleme de apărare păstrează documentele specifice activității de 
pregătire a economiei și a teritoriului pentru apărare și toată corespondența aferentă acestei 
activități, într-un fișet metalic prevăzut cu încuietoare, separat de alte documente. 
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          Se va urmări permanent actualizarea tuturor documentelor de mobilizare atunci când 
situația o impune sau la inițiativa S.T.P.S. Hunedoara și păstrarea lor conform ghidului privind 
conținutul mapei cu documente de mobilizare care a fost transmis de S.T.P.S. Hunedoara. 

 Persoanele care fac parte din comisie sunt  autorizate pentru desfășurarea activităților cu 
informații clasificate (art. 61 alin. (3) din H.G. nr. 370/2004). 

Activităţile specifice acestui domeniu ce se vor desfăşura în anul acesta sunt cuprinse în 
Planul anual de activitate al Comisiei pentru probleme de apărare, pe anul 2020. 

În concluzie, datorită măsurilor organizatorice întreprinse, Consiliul Local HAȚEG poate 
să-şi îndeplinească sarcinile obligatorii prevăzute prin Planul de mobilizare a economiei 
naţionale pentru apărare şi să coordoneze eficient activităţile din acest domeniu la nivelul 
întregii localităţi. 

 
 

 
 

Haţeg,   la  14 martie 2022  
 
 

 
INIŢIATOR, 

Primar, 
Adrian Emilian PUŞCAŞ 


