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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr. 61 din 02.07.2021 
privind  organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 

judeţul Suceava - Compartiment Registru agricol, care  va  avea  loc  pe  data  de 3 august 2021 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

                            Având la bază: 

- art.467, art.469 alin 4-5 și art.470 alin.1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art.39 din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- referatul consilierului din cadrul Compartimentului Resurse umane și achiziții publice, 

înregistrat la nr. 4416/02.07.2021; 

- Art. 155 alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b și art. 618  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

                                                    DISPUN: 
 

          Art.1. Se  organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de 

execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 

judeţul Suceava - Compartiment Registru agricol, in temeiul dispozițiilor: art. II din Legea 

nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Legea nr.33/2021 pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă 

a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, 

precum şi din cadrul Curţii de Conturi, care  va  avea  loc  pe  data  de 3 august 2021, ora 10 

proba scrisă și 05 august 2021, ora 10 interviul la sediul Primăriei comunei Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava. 
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 Art.2. Condițiile de participare: 

 candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 studii universitare de licența absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile 

agronomie, zootehnie, medicină veterinară; 

 vechime în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani.  

 Art.3. Se stabilește bibliografia/tematica examenului conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

     Art.4. Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Primăriei comunei Izvoarele 

Sucevei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 02.07.2021-

21.07.2021. 

 Art.5. Se constituie comisia de examen în următoarea componență: 

 Reprezentant Instituția Prefectului județul Suceava – președinte comisie; 

 Juravle Cătălina – secretar general UAT – membru; 

 Char Vasilena -  consilier superior – membru. 

 Art.6. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 

 Reprezentant Instituția Prefectului județul Suceava – președinte comisie; 

 Mechno Cristina- consilier superior – membru; 

 Gorban Mihaela  - consilier superior – membru. 

Art.7. Secretariatul comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor va fi 

asigurat de către d-na Marocico Gabriela – consilier superior. 

  Art.8. Primarul  şi  secretarul general al UAT aduc la  îndeplinire  prevederile  prezentei  

dispoziţii. 

 Art.9.Prezenta dispoziţie, ce se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ  

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se comunică în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului general al UAT, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 

Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei 

www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, subsecțiunea Dispozițiile autorității 

executive. 

 

                  Primar,        Contrasemnează  pentru  legalitate 

                       Secretarul general al UAT, 

 

Mihail MECHNO                          Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

