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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA 
Nr. 11 din 27.01.2021 

privind actualizarea componentei Comisiei pentru probleme de apărare din cadrul Primăriei 
comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava  precum şi stabilirea atribuţiilor acesteia 

  
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

 Referatul înregistrat la nr.466/25.01.2021; 
Ţinând cont de prevederile:  

- prevederile CAP. V din LEGEA Nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată,  

- prevederile art. 60-62 din HOTĂRÂREA nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 

Având la bază: 
- Adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale județul Suceava 

nr.34/SV/14.01.2021; 
În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e 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 actualizează componenta Comisiei pentru probleme de apărare din cadrul 
Primăriei comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava astfel: 

Președintele comisiei:  Marian MECHNO      -viceprimar            
Membri:   Cătălina JURAVLE   - secretar general; 

Vasilena CHAR - consilier resurse 
umane; 

    Mihaela GORBAN   - consilier impozite si 
         taxe locale. 
    Andrei-Claudiu LEUSTEAN - consilier impozite si 

   taxe locale. 
Secretarul comisiei:  Cristina MECHNO   - consilier registru agr. 
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 Art.2. Comisia întocmește anual planul de activitate şi are următoarele atribuţii 
principale: 
      a) organizează, coordonează şi îndrumă activitatea referitoare la pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare ce se desfăşoară în cadrul instituției, potrivit legii. 
      b) stabileşte măsurile tehnico-organizatorice  pentru instituţie în caz de mobilizare  şi  
responsabilităţile ce revin compartimentelor funcţionale ale acesteia . 
      c)  eliberează şi actualizează documentele de mobilizare. 
      d) controlează întreaga  pregătire  de mobilizare: întocmirea documentelor, activităţile  
privind capacităţile de apărare  şi rezervele de mobilizare, modul de desfăşurare a 
lucrărilor, măsurilor şi acţiunilor cuprinse în documentele de mobilizare, derularea 
contractelor referitoare la pregătirea pentru apărare, modul de cheltuire a fondurilor alocate 
de la buget în acest scop. 
       e) elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare şi planului de 
pregătire . 
       f) analizează anual  în primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare şi stabileşte 
măsurile şi acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea acestuia. 
      g) întocmeşte propuneri privind alocarea anuală de la bugetul de stat a fondurilor 
necesare măsurilor şi acţiunilor de pregătire pentru apărare. 
      h) exercită şi alte atribuţii considerate necesare în acest domeniu. 
  Art.3.Dispoziţia nr.160/28.09.2017 privind actualizarea comisiei pentru probleme de 
apărare din cadrul Primariei Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, precum si 
atributiile acesteia, se revoca.  

Art.4:Prezenta dispoziție poate fi contestată la instanța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5.Aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de resort.  

Art.6:Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava,Șefului Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Județului Suceava și 
persoanelor prevăzute la art.1. şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul 
instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, subsecțiunea 
Dispozițiile autorității executive. 

 
 

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

 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

