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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.94 din 02.12.2021  

privind stabilirea indemnizației nete lunare, începând cu data de 1 decembrie 2021, 
domnului LOGOȘ Ștefan 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: referatul consilierului din cadrul compartimentului asistență socială, 
înregistrat la nr.6845/02.12.2021;  

Ţinând cont de prevederile: 
-art.58 alin.(3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -LEGEA nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative- Anexa nr.1-3. Unităţi de asistenţă 
socială/servicii sociale cu sau fără cazare, pct.2-Salarii de bază pentru personalul de 
specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridica-
nr.crt.50; 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.4565/16.09.2021; 
-Acordul emis de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 

Judeţului Suceava nr.138917/2021; 
În temeiul prevederilor art.155 alin.5 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. Începând cu data de 1 decembrie 2021, se stabilește indemnizația netă 
lunară în favoarea domnului LOGOȘ Ștefan, CNP 1.520.204.330.020, cu domiciliul în 
comuna Izv.Sucevei, nr.180, jud.Suceava,  în sumă de 1.386 lei. 

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 
Suceava, compartimentului asistență socială pentru aducere la îndeplinire 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 
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