
 
 
 
 
 
 
 

D I S P O Z I T I E 
 

cu privire la: actualizarea Comisiei pentru Probleme de Aparare   
                      la nivelul Consiliului Judetean Olt  
 
 

Având în vedere : 
- Referatul comun al Directiei Economice, Taxe si Impozite si 

Directiei pentru Administratie Publica nr.8488/24.11.2004 
-Adresa nr. 561 din 03.11.2004 a Oficiului Central de Stat pentru 

Probleme Speciale- Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregatire a 
Teritoriului pentru Aparare al Judetului Olt, înregistrata la Consiliul 
Judetean Olt sub nr. 8019/04.11.2004, prin care se solicita actualizarea 
Comisiei pentru Probleme de Aparare ; 

-Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare ; 

-H.G. nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 477/2004 ; 

- Ordinul comun nr.109/2003 pentru aprobarea Normelor privind 
elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea 
sistemului de distributie catre populatie a principalelor produse 
alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele în caz de mobilizare 
sau de razboi ; 

- H.G.638/2004 pentru aprobarea instructiunilor privind elaborarea 
si actualizarea monografiei economico-militare a judetului;   

 
In temeiul prevederilor art.114 alin. (3) si art.117 alin.(1) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
 



 
 
Presedintele Consiliului Judetean Olt emite prezenta dispozitie: 

 
Art.1. Se actualizeaza Comisia pentru Probleme de Aparare la 

nivelul Consiliului Judetean Olt în urmatoarea componenta: 
 
Presedinte:  Virgil DELUREANU – Director executiv – Directia pentru  
                                                             Administratie Publica 
 
Secretar : Nicolae BUSOIU  - Inspector de specialitate-Compartimentul  
                                                 Buget.  
 
Membrii : - Ruxandra APOSTOLESCU – Arhitect Sef; 
                
                 - Paulina TALPEANU  - Director executiv -  Directia   
                                                          Economica,Taxe si   
                                                          Impozite;  
 
                  - Similica BALDIN     - Consilier superior-  Directia   
                                                          Economica,Taxe si Impozite ; 
  

- Carmen Maria         – Director executiv- Directia  
      PAUNESCU             Resurse Umane, Informare si 
                                         Relatii publice ; 
                                                               
- Daniela LUNGU     – Sef serviciu- Integrare Europeana si  
                                        Programe de Finantare; 
 
- Elena TONEA – Consilier- Directia pentru Administrarea  
                                  Drumurilor si Urbanism; 
 
-    Ionel SÎRBU   -   Consilier juridic asistent – Directia  
                                   pentru Administratie Publica 
 
- Nicolae GUGIU    – Consilier superior- Compartimentul                                         
                                       Informatizare.  
 

 



Art.2.  Tehnoredactarea lucrarilor necesare desfasurarii activitatii 
comisiei se efectueaza de doamna Zugravu Valeria. 
   

Art.3. Persoanele care fac parte din Comisia pentru Probleme de 
Aparare vor fi autorizate pentru desfasurarea activitatilor cu caracter 
secret , conform legii. 

 
Art.4. Membrii Comisiei pentru Probleme de Aparare au 

urmatoarele atributii : 
 
  - organizeaza, coordoneaza si îndruma activitatile referitoare la 

pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare ce se 
desfasoara în cadrul Consiliului Judetean conform legii ; 

- stabileste masurile tehnico-organizatorice pentru institutie, în caz 
de mobilizare, si responsabilitatile ce revin compartimentelor functionale 
ale acesteia ; 

- elaboreaza si actualizeaza documentele de mobilizare ; 
- controleaza întreaga pregatire de mobilizare ; 
- elaboreaza propunerile pentru proiectele planului de mobilizare si 

planului de pregatire ;   
  - analizeaza anual, în primul trimestru, stadiul pregatirii de 

mobilizare si stabileste masurile si actiunile necesare pentru 
îmbunatatirea acestuia ; 

- întocmeste propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat 
a fondurilor necesare realizarii masurilor si actiunilor de pregatire pentru 
aparare ; 

- analizeaza, lunar, stadiul îndeplinirii indicatorilor repartizati din 
Planul de mobilizare referitor la asigurarea consumului populatiei în 
situatii de criza ; 

- centralizeaza de la consiliile locale situatiile cuprinzând necesarul 
si resursele estimate de produse rationalizate si le transmite oficiului de 
mobilizare pentru a fi incluse în proiectul planului de mobilizare ; 

- dupa aprobarea planului de mobilizare a economiei nationale, 
primeste indicatorii de la oficiul de mobilizare si îi include în programul 
de aprovizionare ; transmite consiliilor locale indicatorii aprobati în 
partile care le intereseaza ; 

- solicita concursul sefilor serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ- 
teritoriale pentru intocmirea programului de aprovizionare la nivelul 



judetului si înmîneaza documente agentilor economici, altii decat cei 
stabiliti de consiliile locale, pentru echilibrarea nevoilor de produse 
necesare populatiei cu resursele existente ; 

- centralizeaza propunerile de fonduri banesti ale consiliilor locale 
pentru tiparirea cartelelor si, cu avizul oficiului de mobilizare le cuprinde 
in proiectul bugetului de stat pentru primul an de razboi; 

- asigura financiar si material activitatea de elaborare a monografiei 
economico-militare a judetului. 

 
Art.5. Pe data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii isi inceteaza 

aplicabilitatea Dispozitia nr.139/05.06.2002.  
 
Art.6.  Prezenta dispozitie se comunica Directiilor de specialitate si 

Arhitectului Sef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean si 
persoanelor nominalizate la art.1 si art.2 în vederea aducerii la 
indeplinire, Serviciului de Mobilizare a Economiei si Pregatirea 
Teritoriului pentru Aparare a Judetului Olt si Prefecturii Judetului Olt. 

 
 
 

P R E S E D I N T E 
Jenel COPILAU 

                                      
 
 
                                                                AVIZAT 

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 
                                                        Marin DOBRE 
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R E F E R A T  

privind actualizarea Comisiei pentru probleme de Aparare  
 

Prin adresa nr.561/03.11.2004, înregistrata la Consiliul Judetean 
sub nr.8019/04.11.2004 Oficiul de Mobilizare a Economiei si Pregatire a 
Teritoriului pentru Aparare Olt a solicitat actualizarea atributiilor 
Comisiei pentru Probleme de Aparare Olt întrucât în cursul anilor 2003-
2004 legislatia specifica domeniului pregatirii economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare a fost modificata, în sensul ca a fost adoptata 
Legea nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a 
teritoriului pentru aparare, Hotarârea Guvernului nr.370/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003; 
Ordinul comun nr.109/2003 pentru aprobarea Normelor privind 
elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea 
sistemului de distributie catre populatie a principalelor produse 
alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele în caz de mobilizare 
sau de razboi ; 
 În scopul asigurarii logistice si desfasurarii activitatilor, lucrarilor 
necesare, care sunt prevazute prin acte normative, organizate si efectuate 
de Consiliul Judetean Olt, propunem actualizarea componentei Comisiei 
pentru Probleme de Aparare, si a atributiilor acesteia. 

Fata de cele expuse, propunem urmatoarea componenta a Comisiei 
pentru Probleme de Aparare: 
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- Carmen Maria         – Director executiv- Directia  
      PAUNESCU             Resurse Umane, Informare si 
                                         Relatii publice ; 
                                                               
- Daniela LUNGU     – Sef serviciu- Integrare Europeana si  
                                        Programe de Finantare; 
 
- Elena TONEA – Consilier- Directia pentru Administrarea                                 
                                         Drumurilor si Urbanism; 
 
-    Ionel SÎRBU        -   Consilier juridic asistent – Directia  
                                        pentru Administratie Publica 
 
- Nicolae GUGIU      – Consilier superior- Compartimentul                                                   
                                         Informatizare.  

 
DIRECTOR EXECUTIV                           DIRECTOR EXECUTIV 
   Paulina TALPEANU                                          Ilie ENACHE 

 
 
                               SEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS 

Ana Venera STEFANESCU 
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