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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.27 din 09.02.2022 

privind  desemnarea persoanei  responsabile  cu implementarea prevederilor referitoare 
la depunerea declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese, în baza Legii nr.176/2010  

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

 
Analizând referatul înregistrat la nr.1047/09.02.2022, prin  care  se propune numirea 

unei persoane responsabile cu implementarea prevederilor în baza Legii nr.176/2010; 

 

Ţinând cont de prevederile: 
-Art.2 și art.5 alin.1 și alin.2 lit.g și i, art.6 din Legea nr.176/2010 privind integritatea 

în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; 

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 administrative, cu modificările și completărule 
ulterioare; 

 
      D I S P U N :  
 

Art.1.(1) Incepand  cu data prezentei dispozitii,  se  desemneaza doamna Vasilena 
CHAR, consilier superior resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Izvoarele Sucevei judetul Suceava, care va aduce la îndeplinire  implementarea 
prevederilor referitoare la depunerea declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese, cf. 
Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative. 

 (2) Fisa  postului doamnei Vasilena CHAR va  fi suplimentata  cu  atributiile 
cuprinse in Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative. 

Art.2.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              
          Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
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Suceava, persoanei desemnate la art.1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin  publicarea 
pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, la 
Secțiunea Dispozițiile Autorității Executive. 
 
 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

           Secretarul general al comunei, 
Mihail MECHNO                Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

