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   DISPOZIȚIA 
            nr. 62 din 16.07.2021 

 
- privind numirea persoanei responsabile cu evidenţa militară și mobilizarea la locul de 

muncă, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 

Văzând adresa nr. 598BV/07.07.2021 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Judeţul Braşov; 

În conformitate cu prevederile: 
 art. 43, pct. 6, lit. ,,b” şi ale art. 46 din Legea nr. 446/2006, privind pregătirea populaţiei 

pentru apărare; 
 art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007, actualizată, privind asigurarea 

forţei de muncă necesare pe timpul stării de război; 
 art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1194/1996 referitoare la atribuţiile agenţilor 

economici, instituţiile publice şi autorităţilor administraţiei publice locale privind 
recrutarea, încorporarea şi evidenţa militară; 

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ,,e”, alin. (5), lit. b” şi art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 
57/2019 – privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

 
Art.1: Se numește persoana responsabilă cu evidenţa militară și mobilizarea la locul de muncă, 

la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, dl. Găitan Adrian Constantin, având funcția de secretar 
general al comunei Vama Buzăului. 

Art.2: Atribuțiile ce îi revin responsabilului cu evidența militară și mobilizarea la locul de 
muncă, la nivelul Primăriei comunei Vama Buzăului, județul Brașov, sunt prevăzute prin H.G. nr. 
1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe 
timpul stării de război, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii stabilite 
prin acte normative în vigoare. 

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează persoana 
menţionată la art. 1. 

Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției 
Prefectului Judeţului Braşov, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale – judeţul Braşov şi 
persoanei menţionată la art. 1.  
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