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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
PRIMAR 

 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.101 din 17.10.2019     

privind reorganizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor 
la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
 referatul viceprimarului comunei înregistrat la nr.4781/07.10.2019 prin 

care motiveaza necesitatea reorganizării Unitaţii Locale de Sprijin 
pentru combaterea bolilor la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul 
Suceava; 

Ţinând cont de prevederile art. 26 alin 5^1, lit. c) si art. 28 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având la bază Adresa nr. 11795/05.09.2019 a Direcţiei Sanitara Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Suceava; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.5 lit.a şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
      D I S P U N :  

 
   Art.1. Se reorganizează  Unitatea Locala de Sprijin pentru combaterea bolilor la 
nivelul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, dupa cum urmează:          
            Mechno Mihail  - primar; 
            Mehnu Leonard Tiberiu – viceprimar;  
            Juravle Cătălina – secretarul comunei; 
            Mărguţă Ştefan - medic veterinar; 
            Harasemiuc Răzvan-Petru – şef post poliţie. 

Art.2. Se desemnează domnul MEHNU Leonard-Tiberiu, ca persoană ce va face 
parte din echipele de ucidere si dezinfectie, care își vor desfăsura activitatea sub 
îndrumarea medicului veterinar.          
           Art.3.Unitatea Locala de Sprijin pentru combaterea bolilor Izvoarele Sucevei, are 
urmatoarele atribuţii: 

- asigura logistica necesară Centrului Local de Combatere a Bolilor, punându-i la 
dispoziţie necesarul de material si personal, precum si sistemul de comunicare 
(telefon, calculator, fax); 
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- conlucrează cu Departamentul de intervenţie in teren pentru limitarea 
extinderii bolii, evaluarea animalelor afectate, lichidarea focarului, acordarea 
de despăgubiri si stingerea focarelor, contribuind cu mijloace (cisterne, 
camioane, tractoare, ifroane, s.a.) si materiale (apa, carburanţi, alimente), 
precum si cu personal ajutător; 

- contribuie cu tot ce este necesar la implementarea măsurilor de control si 
combatere a bolilor propuse de Unitatea Operaţională Locală (respectiv, 
D.S.V.S.A.) însuşite de Unitatea Locala de Decizie, care emite decizii obligatorii 
de respectat pentru toţi factorii implicaţi; 

- colaborează cu celelalte unitaţi locale de sprijin din zonele de supraveghere 
pentru implementarea restricţiilor impuse pentru combaterea bolii. 

             Art.4.Locul de îngropare a cadavrelor la nivelul UAT Izvoarele Sucevei, se stabileste 
la locul numit “Podul Grăniceri”. 

Art.5. Membrii Comisiei vor aduce la indeplinire prezenta dispoziţie. 
             Art.6. La data emiterii prezentului act administrativ se abrogă Dispoziţia primarului 
nr.21/27.02.2019 privind actualizarea Unitaţii  Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor 
la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava. 
             Art.7.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              

Art.8.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, 
persoanelor nominalizate si D.S.V.S.A. Suceava. 

 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul comunei, 
Mihail MECHNO               Cătălina JURAVLE 
 
 
 
 

 
 
 


