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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
PRIMAR 

 
 

 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr. 120 din 14.11.2019    

privind completarea fișei postului consilierului superior din cadrul 

compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
 referatul înregistrat la nr.5478/14.11.2019 prin care se motiveaza 

necesitatea completării fişei postului, ca urmare a promovării; 
 Raportul final nr.4376/12.09.2019 privind rezultatele examenului 

pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din 
cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele 
Sucevei, organizat la data de 10.09.2019; 

 Dispoziţia nr.77 din 27.09.2019 privind promovarea în grad 
profesional a doamnei MAROCICO Gabriela, funcţionar public de 
execuţie în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei 
Izvoarele Sucevei; 

Ţinând cont de prevederile art.478 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ şi art.128 din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici; 

 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 completează fișa postului consilierului superior, d-na MAROCICO 

Gabriela, din cadrul compartimentului asistență socială al aparatului de specialitate 
al primarului,cf. anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.   
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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 UAT, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava, persoanei prevăzută la art.1 şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet a instituţiei,la secţiunea Monitorul Oficial Local, la 
adresa: www.primariaizvoarelesucevei.ro. 

 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul general al UAT, 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
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ROMÂNIA         Anexa  

JUDEŢUL  SUCEAVA         la Dispoziţia nr.120/14.11.2019 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI      
 

 

Completarea fișei de post  a consilierului, grad profesional superior, din cadrul 
compartimentului asistenţă socială al aparatului de specialitate al primarului,d-na 

Gabriela MAROCICO 
 

 

 

 
Atribuțiile postului, se completează, după cum urmează: 
 

            - participă la întocmirea fişei de monitorizare a situaţiei beneficiarilor Centrului 

Social de Zi pentru Persoane Vârstnice, sat.Bobeica şi a aplicării planului individualizat de 

asistenţă şi îngrijire, precum şi a fişei de evaluare/reevaluare periodică; 

            - participă la întocmirea fişei de informare şi consiliere socială a beneficiarilor 

Centrului Social de Zi pentru Persoane Vârstnice, sat.Bobeica 

            - întocmeşte anchetele sociale beneficiarilor Centrului Social de Zi pentru Persoane 

Vârstnice, sat.Bobeica; 

            - pune în aplicare standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate, 

respectiv: informare, evaluare, integrare/reintegrare socială, alte servicii. 

 
 
 

Aprobat, 
Primar, 

Mechno Mihail 
 

 
 
  
A luat la cunoștință: consilier superior Marocico Gabriela  ______________ 
Data: ________ 


