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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.179 din 21.12.2020     

privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului 
Operativ cu Activitate temporară pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

 

Analizând: referatul consilierului înregistrat la nr.7155/17.12.2020 prin care 
motiveaza necesitatea reorganizării Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a 
Centrului Operativ cu Activitate temporară pentru Situații de Urgență la nivelul comunei 
Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

-Hotărârea Consiliului Local nr.37/10.11.2020 privind alegerea viceprimarului 

Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Luând act de modificările intervenite și pentru a asigura instituirea, în cel mai 
scurt timp, a unui cadru legal modern şi a unor mecanisme manageriale perfecţionate, 
menite să asigure, în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, a 
mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii 
unor situaţii de urgenţă, care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate; 

Ţinând cont de prevederile:  
-Art.2, art.7 alin.(1) lit.e), alin.(2), art.12, art.15,art.17 și art.24 din ORDONANŢA 

DE URGENŢĂ privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
nr.21/2004, cu modificările ulterioare; 

- Art.2 alin.(1) lit.e, alin.(2) lit.b, art.6-7, art.9 alin.(1-2), alin.(4) lit.d, alin.(5), 
art.10-11 și art.13 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 
aprobat prin HOTĂRÂREA nr.1491/2004, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.5 lit.b, 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 Comitetul Local pentru Situații de Urgență la nivelul 
comunei Izvoarele Sucevei,județul Suceava, în următoarea componență: 

Președinte:- MECHNO Mihail-primarul comunei; 
Vicepreședinte: MECHNO Marian-viceprimarul comunei; 
Membri:  JURAVLE Cătălina - secretarul general al UAT; 
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  MECHNO Ghica– referent urbanism; 
  Dr. MĂRGUȚĂ Ștefan- medic veterinar zonal; 

VIDRAȘCO Mihăiță-Ionuț-agent de poliție la Postul din     
Izv.Sucevei; 
TAȘCĂ Cezar-George-șef SPF Izvoarele Sucevei. 
ALEXANDER Crizantema – director Școala Gimnazială  
Izvoarele Sucevei; 
 HABUR Ioan-consilier local; 
IRIMIE Florin – administrator la SC Izvorașul SRL  
Izvoarele   Sucevei; 
BECICA Radu – administrator la Terra BGR SRL  
Izvoarele Sucevei. 

  Consultanți: LESENCIUC Loredana –asistent comunitar; 
       Dr. FUDULACHE Jean-Călin – medic uman medicină de familie. 
Art.2:Se reorganizează Centrul Operativ cu Activitate temporară pentru Situații 

de Urgență sub conducerea primarului,de la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava, în următoarea componență: 

  MECHNO Cristina – consilier registru agricol; 
GORBAN Mihaela - consilier comp.impozite și taxe; 
CHAR Vasilena – consilier resurse umane și achiziții publice; 

  PELEPCO FLEISZ Julieta – referent registru agricol; 
  PÎRVU Aspazia – administrator Centru social.   
Art.3:La data emiterii prezentului act administrativ se abrogă art.1 și art.2 din 

Dispoziţia primarului nr.74/10.03.2020 privind reorganizarea Comitetului Local pentru 
Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu Activitate temporară pentru Situații de 
Urgență la nivelul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava. 

Art.4: Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare și 
se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al UAT, în 
termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și persoanelor prevăzute la 
art.1 și art.2. 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 
 

 
 


