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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 
PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIE 

pentru: modificarea Dispoziţiei nr. 128 din 12 martie 2013 privind constituirea 
la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman a Comisiei pentru probleme 
de apărare 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian - Ionuţ Gâdea 

Având în vedere: 
fi 1 I.P(;Onf o.~.()6·20.L1" . d D' . Ub' . Am . - re eratu nr.... m ............. mtocmit e IrecţIa r amsm ŞI enaJarea 

Teritoriului; 
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- prevederile Hotărârii nr. 091/29.11.2012 a Consiliului Suprem de Apărare a ŢăI 
prin care s-a aprobat Lista obiectivelor de importanţă deosebita pentru apărare ce urmea:; 
să fie luate în pază, la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi; 

- prevederile art. 60, art. 61 şi art.62 din Normele metodologice de aplicare a Le~ 
nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărar 
aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr.370/2004; 

- prevederile art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislati' 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioar 

- prevederile art.191 alin.(1) lit.f) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrati 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.31 alin. (1) lit.f) din anexa la Hotărârea Consiliul 
Judeţean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman, ( 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1 ) lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/20 ; 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

DISPUNE: 

Art.I. - Articolul 1 al Dispoziţiei nr. 128 din 12 martie 2013 privind constituir, 

la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman a Comisiei pentru probleme de apărare, 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 1. Se constituie, la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, Comisia pent 
probleme de apărare, în următoarea componenţă: 

Preşedinte: - Dumitrescu Mircea - Administrator public al judeţului 
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