
 

  
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. 
 

          Nr. ____   Adoptată la data de _______ 2022 

 

 

 

 

           PREȘEDINTE,                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

       

 



DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE INSTITUŢII SUBORDONATE 

STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE DOLJ 

NR. 14134/06.06.2022        

                                                                                                    PREŞEDINTE, 

                                                                       

                                                                                      DORIN COSMIN VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind actualizarea  

Monografiei economico-militare a judeţului Dolj 

 

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1174/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a 

judeţului, respectiv a municipiui Bucureşti prevederile art.35 lit.d) din Legea apărării 

naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare, ale art.46 alin.(2) şi 

art.47 lit.f) din Legea nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare şi ale art. 110 alin (1) din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Dolj, cu sprijinul 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Dolj din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, întocmesc odată la 4 ani şi 

actualizează anual, până la sfârşitul semestrului I, Monografia economico-militară a 

judeţului Dolj.  

Precizăm că Monografia economico-militară a judeţului Dolj a fost întocmită 

de către Consiliul Judeţean Dolj cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale Dolj şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 69 din 

26.03.2020.                

Monografia economico-militară a judeţului Dolj reprezintă documentul care 

cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elementele geografice şi de 

infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi 

informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, necesare pentru susţinerea 

efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru 

prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi pentru acordarea 

Sprijinului Naţiunii Gazdă în cadrul  acţiunilor cu statele membre N.A.T.O. şi 

partenere. 

Datele şi informaţiile cuprinse în monografie sunt furnizate de autorităţile 

administraţiei publice locale, alte instituţii publice, operatorii economici şi alte 

persoane juridice de pe raza judeţului. 

Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare actualizarea 

Monografiei economico-militare a judeţului Dolj. 

 
        DIRECTOR EXECUTIV                                                    ŞEF S.T.P.S. DOLJ 

                                                                                                  Col.dr.ing. 

 Larisa RĂDUCAN                                                         Liviu Laurenţiu DINU  

                                                                                                   

 

                                                                                                  Întocmit                                                                                         

                                                                                            Neagoe Loredana 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                       VIZAT 

 Nr. 14636/09.06.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico - 

militare a județului Dolj 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico - militare a 

județului Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea actualizării Monografiei economico - 

militare a județului Dolj. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 35 lit. d) din Legea apărării naționale a României nr. 45/1994, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- 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; 

- art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind întocmirea și actualizarea monografiei economico-militare a județului, respectiv a 

municipiului București; 

- art. 4 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011; 

- art. 110 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 31 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), 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.  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat                        Întocmit 

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,                      Consilier juridic 

              Daiana Stoica              Emil Purcărin 

                                                                                     




