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DISPOZITIA Nr.35
din 02.02. 2021
privind numirea responsabilului cu evidența militară și întocmirea lucrărilor
de mobilizare la locul de muncă
Primarul comunei Bogdanita, judeţul Vaslui – Ciobotaru Viorel Lucian;
Analizând:
Referatul înregistrat la nr.160/ 02.02.2021;
Ţinând cont de prevederile:
- Cap.V-Secțiunea 1 din LEGEA Nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, republicată;
- Art.3 alin.(2) din HOTĂRÂREA nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
Având la bază:
-Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale județul Vaslui nr.70 /vs /02.02..2021;
În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:
Art.1. Se numește domnul BLEOJU DANIEL referent- sef SVSU, responsabil cu evidența
militară și întocmirea lucrărilor de mobilizare la nivelul Primăriei comunei Bogdanita, județul Vaslui.
Art.2:Prezenta dispoziție poate fi contestată la instanța de contencios administrativ,în
condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările
și completările ulterioare.
Art.3:Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
general al UAT, în termenul prevăzut de lege, Instituitiei Prefectului-judetul Vaslui ,Șefului Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale a Județului Suceava și persoanei prevăzută la art.1. şi se
aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei.

PRIMAR,

Viorel Lucian Ciobotaru

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL UAT,
Vergil Ursu
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Nr. 160/02.02.2021
REFERAT,
privind numirea responsabilului cu evidența militară și întocmirea
lucrărilor de mobilizare la locul de muncă
Ursu Vergil,secretar al UAT Bogdanita;
Analizând:
- Cap.V-Secțiunea 1 din LEGEA Nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată;
- Art.3 alin.(2) din HOTĂRÂREA nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare;
-Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale județul Vaslui nr.70 /vs
/02.02..2021;
PROPUN:
Emiterea dispozitie prin care se numește domnul BLEOJU DANIEL referent- sef
SVSU, responsabil cu evidența militară și întocmirea lucrărilor de mobilizare la nivelul
Primăriei comunei Bogdanita, județul Vaslui.

02.02.2021.
SECRETAR,
VERGIL URSU

