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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
Nr.35 din 29.03.2021 

 privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
- Referatul secretarului general al UAT Izvoarele Sucevei, județul Suceava, înregistrat 

la nr.2417/29.03.2021; 

Ţinând cont de prevederile: 
- art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b), art. 289, art. 354 și art. 357 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

- Art.5-art.7 din Hotărârea Guvernului României nr.392/2020 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

și privat al comunelor, al orașelor și al județelor; 
- art. 553 alin. (1), (4), art. 554, art. 858 - 860 alin. (1) din Legea privind Codul Civil nr. 

287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
   În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.d, alin.5 lit.d şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
DISPUN: 

Art.1. Se constituie comisia specială de inventariere a a domeniului public și privat al 
comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în următoarea componență: 

a) D-nul Mihail MECHNO - primarul comunei Izvoarele Sucevei-președinte; 
b) D-na Cătălina JURAVLE – secretarul general al UAT Izvoarele Sucevei-membru; 
c) D-na Ancuța GRAMADĂ – inspector IA-contabil- membru; 
d) D-nul Ghica MECHNO-referent în cadrul comp.contabilitate, impozite și taxe locale,  

     urbanism – membru; 
e) D-na Cristina MECHNO – consilier în cadrul comp.registru agricol – membru; 
Art.2. Se desemnează membrii supleanți ai comisiei speciale de inventariere a 

domeniului public și privat al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în următoarea 
componență: 

a) D-nul Marian MECHNO – viceprimarul comunei Izvoarele Sucevei-președinte; 
b) D-na Vasilena CHAR–consilier în cadrul comp.res.umane și achiziții publice-membru; 
c) D-na Mihaela GORBAN-consilier în cadrul comp.contabilitate, impozite și taxe locale, 

urbanism-membru; 
d) D-na Gabriela MAROCICO – consilier în cadrul comp.asistență socială-membru; 
e) D-na Julieta PELEPCO-FLEISZ- referent în cadrul comp.registru agricol-membru. 
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Art.3.Comisia specială are ca atribuții întocmirea și actualizarea inventarului 

bunurilor aparținând domeniului public al comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava și a 
inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava. 
          Art.4. La efectuarea inventarului, comisia specială prev. la art. 1 respectă normele, 

instrucțiunile sau metodologiile în vigoare privind executarea lucrărilor de introducere a 

cadastrului imobiliar şi a cadastrului rețelelor edilitare în localități. 

      Art.5.Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare. 

      Art.6.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei 
Izvoarele Sucevei si comunicate de secretarul general al UAT, în termenul prevăzut de 
lege,prefectului judeţului Suceava și persoanelor nominalizate la art.1 și art.2. 

 
 
 

                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 
                Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 


