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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
PRIMAR 

 
 

 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.118 din 13.11.2019     

privind reorganizarea Colectivului de sprijin al autorității tutelare și  
asistenței sociale, la nivelul UAT Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
 referatul consilierului înregistrat la nr.5417/12.11.2019 prin care 

motiveaza necesitatea reorganizării Colectivului de sprijin al 
autorităţii tutelare şi asistenţei sociale, la nivelul comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava; 

Luând act de modificările intervenite în structura organigramei aparatului de 
specialitate al primarului; 

Ţinând cont de prevederile:  
-Art.2,art.3,art.6 lit.b şi lit.e, art.15 şi art.27 din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
-Art.113-114 din Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului 

nr.272/2004, cu completările şi completările ulterioare; 
-Art.3 şi art.4 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;  
În temeiul prevederilor art.155 alin.5 lit.c, art.156 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 Colectivului de sprijin al autorității tutelare și 
asistenței sociale, la nivelul UAT Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, dupa cum 
urmează:          

1) Juravle Cătălina  -secretarul general al UAT-preşedinte; 
2) Mehnu Leonard Tiberiu-viceprimar-membru; 
3) Mechno Cristina -consilier în cadrul comp. registru agricol-membru; 
4) Marocico Gabriela-consilier în cadrul comp. asistență  socială-membru; 
5) Gorban Mihaela-consilier în cadrul comp. impozite şi taxe-membru; 
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6) Harasemiuc Răzvan-Petru-şeful postului de poliţie-membru;  
7) Lesenciuc Loredana –asistent comunitar-membru.    
Art.2. La data emiterii prezentului act administrativ se abrogă Dispoziţia 

primarului nr.78/14.07.2016 privind actualizarea Colectivului de sprijin al 
autorității tutelare și asistenței sociale, la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava. 

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare.              

Art.4.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava, persoanelor prevăzute la art.1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet a instituţiei,la secţiunea Monitorul Oficial Local, la 
adresa: www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul general al UAT, 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 
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