ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea actualizării Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 26.06.2019,
Având în vedere:
- raportul persoanei desemnate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi
nr. 242/2016 pentru a îndeplini atribuţiile specifice protecţiei informaţiilor clasificate, înregistrat sub
nr. 10733 din 20.06.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Călăraşi, nr. 294 CL din 19.06.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 10688 din aceeaşi dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 70 din 31.05.2016 privind aprobarea
proiectului Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi, cu modificările ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011;
- prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, republicată;
- prevederile art. 42 alin. (2) şi art. 44 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă actualizarea Monografiei Economico-Militare a Judeţului Călăraşi, conform
anexelor nr. 1a), 1c), 3, 5, 8e, 10, 17 b), 18, 20a) şi 20b) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.
Art. 3. – Persoana desemnată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi
nr. 242/2016 pentru a îndeplini atribuţiile specifice protecţiei informaţiilor clasificate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesaţi.
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