SPITALUL JUDEJEAN DE URGENTA
"SFANTUL IOAN CEL NOU" SUCEAVA

DISPOZITIA NR.373
privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare
din cadrul Spitalului Judefean de Urgent! "Sfantul loan cel Nou" Suceava §i
atribufiile acesteia
Managerul Spitalului Judetean de Urgent! "Sfantul loan cel Nou" Suceava;
Avand in vedere de prevederile Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale §i a
teritoriului pentru aparare;
In conformitate cu prevederile art.61 din HG 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.477/2003 privind pregatirea economiei nationale §i a teritoriului pentru aparare;
In temeiul art.63 alin.llit.a §i alin.2,ale art.68 alin.l §i ale art.115 alin.l, lit. a din Legea
nr.215/2001 privind administratia public! local!, republicat!;
DISPUNE:
A rt.l.Se constituie Comisia pentru probleme de aparare din cadrul Spitalului Judetean de
Urgent! "Sfantul loan cel Nou" Suceava in urm!toarea component!:
Presedinte: - As.Chirap Doina - Director Ingrijiri
Membri: - Ec.Timofiticiuc Constantin - Director Administrativ
- Ec.Maruseac Paraschiva - Director Financiar-contabil
- Ostafe Adriana - Sef Serv.Statistica si Informatica Medicala
- Farm.Apopei Alina - Nicoleta - Farmacist sef
Secretar: - Stefan Valeria - referent de spec.gradul I - Responsabil cu evidenta militara
Art.2,Comisia intocme§te anual planul de activitate §i are urm!toarele atributii principale:
a) organizeaz!, coordoneaz! §i indrum! activitatea referitoare la preg!tirea economiei nationale §i a
teritoriului pentru ap!rare ce se desfa§oar! in cadrul institutiei, potrivit legii
b) stabile§te m!surile tehnico-organizatorice pentru institutie in caz de
mobilizare §i responsabilit!tile ce revin compartimentelor functional ale acesteia
c) elibereaz! §i actualizeaz! documentele de mobilizare
d) controleaz! intreaga preg!tire de mobilizare untocmirea documentelor, activit!tile privind
capacit!tile de ap!rare §i rezervele de mobilizare, modul de desfa§urare a lucrarilor, m!surilor §i
actiunilor cuprinse in documentele de mobilizare, derularea contractelor referitoare la preg!tirea pentru
ap!rare, modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop.
e) elaboreaz! propunerile pentru proiectele planului de mobilizare §i planului de preg!tire
f) analizeaz! anual in primul trimestru, stadiul preg!tirii de mobilizare §i stabile§te m!surile §i
actiunile necesare pentru imbun!t!tirea acestuia.
g) intocme§te propuneri privind alocarea anual! de la bugetul de stat a fondurilor necesare m!surilor §i
actiunilor de preg!tire pentru ap!rare.
h) exercit! §i alte atributii considerate necesare in acest domeniu.
Art.3.Incepind cu data prezentei dispozitii inceteaza aplicabilitatea dispozitiei nr.387/14.09.2010.
Art.4. De ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii raspund membrii comisiei.
Data ast!zi:28.06.2017
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