
 

                                     

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

PRIMAR 

 

 
 

 

 

DISPOZIŢIA 

nr.81 din 02.11.2021 

  privind atribuirea funcției de ”agent de inundații” la nivelul Comitetului Local pentru Situații de 

Urgență al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, d-lui MECHNO Ghica,  

șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

- Adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.6038/07.04.2021; 

Având la bază: 

-art.21 alin.3-B-b-a-b din  Ordinul nr.459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având 
ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră 
coroborat cu HGR nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului 
la inundaţii pe termen mediu şi lung și Ordinul nr.330/44/2178/2013  pentru aprobarea 
Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă 
hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 
inundaţii şi secetă hidrologică; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.44/28.10.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență (SVSU); 

- Referatul înregistrat la nr. 6347/01.11.2021; 

În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.d, coroborat cu alin.5 lit.b 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 atribuie funcția de ”agent de inundații” la nivelul Comitetului Local pentru Situații 

de Urgență al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, d-lui MECHNO Ghica, șeful 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Izvoarele Sucevei. 

 Art.2: Prevederile prezentei dispoziții sunt aduse la îndeplinire de persoana desemnată. 

Art.3:Prezenta dispoziție ce se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare, se comunică prin intermediul secretarului 

general al UAT,în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și persoanei 

prevăzută la art.1. 

 

      Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

            Secretarul general al UAT, 

 

Mihail MECHNO                 Cătălina JURAVLE 


