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DISPOZIŢIE 

privind actualizarea componenței comisiei pentru probleme de apărare la nivelul 

comunei Roseţi, judeţul Călăraşi 

 

            Având în vedere: 

- Prevederile art.41 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi 

a teritoriului pentru apărare,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 60-63 din H.G.R nr.370/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr.477/2003 – privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 

apărare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 155 alin.(1) lit.d), corelat cu alin.(7) lit.s) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ 

- Prevederile H.C.L nr. 5 din 28.01.2021 privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, 

județul Călărași în persoana d-lui Vasile ȘIȘMAN, 

             În temeiul art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI emite următoarea dispoziție: 

 Art.1. Se actualizează componența comisiei pentru probleme de apărare de  la nivelul 

comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, după cum urmează: 

            -  Vasile ȘIȘMAN-Viceprimarul comunei Roseți-președinte, 

 -  Lavinia TĂNASE –Secretarul general al comunei Roseți-secretar, 

 - Ionel BĂRBOSU – Referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseți și responsabil cu mobilizarea la locul de muncă şi probleme de apărare,-

membru, 

 - Alexandru URSE– Consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseți-,membru, 

 -Sofica-Mihaela ADAM, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Roseți -membru. 

           Art.2.Cu aceeaşi dată, încetează aplicabilitatea prevederilor Dispoziţiei nr. 18 din 

22.01.2014.  

 Art.3.Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Călărași, persoanelor 

vizate și se aduce la cunoștință publică  prin publicarea în monitorul oficial local, în format 

electronic, la adresawww.comunaroseti.ro subeticheta dispoziții ale autorității executive. 
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