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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA  
nr.55  din 31.01.2020    

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de contestatii pentru ocuparea 
funcţiei  contractuale pe perioada nedeterminata de șofer I în cadrul 

Compartimentului personal deservire,pază din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Izvoarele Sucevei 

 
Mechno Mihail, primar  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 

       Având în vedere:  
- HOTĂRÂREA Consiliului Local nr 4/30.01.2020 privind modificarea 

statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava; 

- anunţul privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei  
contractuale pe perioada nedeterminata de șofer I în cadrul  
Compartimentului personal deservire,pază din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Izvoarele Sucevei, publicare în Monitorul Oficial si 
Jurnalul National;    

- art.557 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- art.2 alin.1 lit.a din H.G.R. nr.286/2011 și art.1, art.5 art.7, art.8-11 și 

art.15-17 din Anexa la H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice;  

- Referatul înregistrat la nr.776/31.01.2020 privind necesitatea constituirii 
comisiei de concurs si a comisiei de contestatii pentru ocuparea funcţiei  
contractuale pe perioada nedeterminata de  șofer în cadrul 
Compartimentului personal deservire, pază din Aparatul de specialitate al 
primarului comunei Izvoarele Sucevei; 

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; 
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DISPUN: 
 Art.1. Se organizează  concurs pentru ocuparea funcţiei  contractuale pe 
perioada nedeterminata de șofer I în cadrul Compartimentului personal 
deservire,pază din aparatul de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 
astfel: 

 în ziua de 27.02.2020, ora 11,oo – proba scrisă şi 02.03.2020, ora 11,oo – 
interviul, ambele la sediul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava.  
 Art.2. Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii ce participă la examen 
pentru promovarea în grad profesional sunt: 

a) condiții generale de înscriere la concurs cele prevăzute de art.3 din HGR 
nr.286/2011; 

b)permis categoriile B,C,C+E,B+E; 
c)vechime în muncă-minim 7 ani. 
Art.3. Se stabileşte bibliografia examenului conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.4. Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei, până la 

data de 18.02.2020. 
Art.5.  Se constituie comisia de concurs în următoarea componenţă: 

            Preşedinte:    Juravle Cătălina-secretar general al UAT. 
   Membrii:    Mechno Cristina –consilier superior;  

                                     Leuștean Andrei Claudiu –consilier asistent. 
            Secretar comisie: Char Vasilena-consilier superior resurse umane. 

Art.6. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea 
componenţă: 
             Preşedinte: Marocico Gabriela-consilier superior. 
             Membrii:    Gorban Mihaela –consilier superior. 
             Pelepco-Fleisz Julieta Crizantema-referent principal. 
             Secretar:    Char Vasilena-consilier superior resurse umane. 

Art.7.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare.              

Art.8.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/

