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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 
 
 

 
 
 
 

 
DISPOZIŢIA 

Nr.42 din 10.05.2021 
 privind constituirea comisiei tehnice pentru determinarea consumului de combustibil 

pentru utilajele aparținând Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava  
 

        Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
- Referatul viceprimarului comunei, înregistrat la nr.3593/06.05.2021; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Ordinului Ministerului Transporturilor nr.14/1982 pentru aprobarea normativului 

privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile; 
- Art.20 alin.1 lit.e din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art.1 din Ordonanța de Urgență nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice  și instituțiile publice, cu modificările 
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 administrative, cu modificările ulterioare; 
 

DISPUN: 
 

 Art.1. (1)Se constituie comisia tehnică pentru determinarea consumului de combustibil 
pentru utilajele aparținând Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în 
următoarea componență: 

- Marian MECHNO – viceprimarul comunei  - președinte; 
- Andrei-Claudiu LEUȘTEAN – consilier comp.contabilitate, imozite locale și 

urbanism        – membru; 
- Ioan BUCEAC -  consilier local     – membru. 

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de către domnul Ghica MECHNO, referent 
în cadrul comp.contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism. 

Art.2.Comisia tehnică pentru determinarea consumului de combustibil pentru utilajele 
aparținând Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava va îndeplini atribuțiile 
prevăzute în Cap.3 din Ordinul nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul 
de combustibil și ulei pentru automobile. 

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul 

contabilitate, impozite și taxe locale și urbanism din cadrul Primăriei comunei Izvoarele 
Sucevei si comunicate de secretarul general al UAT, în termenul prevăzut de lege, 
prefectului judeţului Suceava. 

 
 
 

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


