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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.181 din 21.12.2020     

privind reorganizarea Comisiei pentru verificarea lucrărilor privind realizarea Registrului 
local al spațiilor verzi din intravilanul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
- referatul viceprimarului înregistrat la nr.7157/17.12.2020 prin care motiveaza 

necesitatea reorganizării comisiei pentru verificarea lucrărilor privind 
realizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei Izvoarele 
Sucevei, județul Suceava 

Luând act de Hotărârea Consiliului Local nr.37/10.11.2020 privind alegerea 
viceprimarului Consiliului Local al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

Ţinând cont de prevederile:  
- Art.16 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor 

verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.19 din Ordinul pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice și locuințelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
elaborarea Registrului local al spațiilor verzi nr.1466/2010, modificat prin Ordinul 
M.D.R.P. nr.1466/2010; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.5 lit.c coroborat cu art.129 alin.7 lit.i 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 comisia pentru verificarea lucrărilor privind 

realizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei Izvoarele Sucevei, 
județul Suceava, în următoarea componență: 

1) MECHNO Marian   -viceprimar; 
2) GORBAN Mihaela   -consilier în cadrul compartimentului 

contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism; 
3) PELEPCO FLEISZ Julieta  – referent în cadrul compartimentului  registru 

agricol; 
(2)Secretariatul comisiei este asigurat de d-na CHAR Vasilena, consilier în 

cadrul compartimentului resurse umane și achiziții publice. 
(3) Comisia îsi va desfasura activitatea în baza prevederilor legale în vigoare.
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Art.2. La data emiterii prezentului act administrativ se abrogă Dispoziţia 
primarului nr.112/22.08.2016 privind actualizarea Comisiei pentru verificarea lucrărilor 
privind realizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul comunei Izvoarele 
Sucevei, județul 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 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

