
 

  
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării Monografiei economico - militare 

 a judeţului Dolj 

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare comun nr.14134/06.06.2022 întocmit de 

Direcția Imagine și Coordonare Instituții Subordonate și Structura Teritorială pentru 

Probleme Speciale, raportul Serviciului juridic nr. 14636/09.06.2022 precum și avizul 

comisiilor de specialitate; 

în baza prevederilor art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 

45/1994, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 46 alin. (2) și art. 47 lit. f) 

din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru 

apărare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind 

întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a 

municipiului București, ale art. 4 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

1174/2011, ale art. 110 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Legea 182/2002 privind 

protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin. (1) lit. f) și art.182 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Dolj 

pentru anul 2022 conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Monografia economico-militară a județului Dolj se include în lista 

cu informații care constituie secrete de serviciu. 

           (2) Gestionarea acestor informații se va face în condițiile prevăzute de 

lege. 

Art.3. (1) Secretarul Comisiei pentru probleme de apărare constituită la nivelul 

Consiliului Județean Dolj, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale 

Dolj va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



         (2) Câte un exemplar se va comunica Centrului Militar Zonal Dolj, 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj, sub formă de document unitar, 

constituit din anexe și hărți, iar Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale care gestionează baza de date la nivel național i se va transmite un 

exemplar pe disc optic. 
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           PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

       

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 28 voturi “PENTRU” 

 

 


