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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr.84 din 12.11.2021 

privind modificarea raporturilor de serviciu domnului MAIEREAN Vasile-Cristian, consilier, clasa I, 

grad profesional superior, gradația 2  din cadrul aparatului de resort al primarului comunei 

Izvoarele Sucevei, județul Suceava - Compartiment Registru agricol prin transfer, la cerere, în 

cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane, Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare 

a zonei montane- Oficiul de dezvoltare montană Poiana Stampei 

 

 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Având la bază: 

- Adresa Agenției Naționale a Zonei Montane nr. 4416/05.11.2021, înregistrată la Primăria 

Comunei Izvoarele Sucevei sub nr. 6518/11.11.2021, cu privire la aprobarea transferului 

la cerere al domnului Maierean Vasile Cristian; 

- Declarația de acceptare a d-lui MAIEREAN Vasile-Cristian înregistrată la 

nr.6521/11.11.2021; 

-  referatul înregistrat la nr.6528/11.11.2021; 

În temeiul prevederilor: 

- art.5 lit.g și lit.q, art.502 alin.1 lit.c, alin.6, art.506 alin.1 lit.b, alin.2, alin.8 din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 155 alin.1 lit.d, alin.5 lit.e, art.196 alin.1 lit.b și art. 528 și art.530  din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

                                                    DISPUN: 

 

    Art.1.(1) Începând cu data de 15 noiembrie 2021, se modifică raportul de serviciu al 

domnului MAIEREAN VASILE -CRISTIAN, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, gradația 2 din cadrul aparatului de resort al primarului comunei Izvoarele 

Sucevei, judeţul Suceava - Compartiment Registru agricol, prin transfer, la cerere, la Agenția 

Națională a Zonei Montane, Direcției de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei 

montane- Oficiul de dezvoltare montană Poiana Stampei pe funcția publică de execuție vacantă de 

consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 (2) Se reportează Agenției Naționale a Zonei Montane, Direcției de strategii, politici și 

programe de dezvoltare a zonei montane- Oficiul de dezvoltare montană Poiana Stampei un 

număr de cinci zile de concediu de odihnă aferente perioadei lucrate. 
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Art.2. Domnul Maierean Vasile Cristian are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-

au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu, până la data de 14.11.2021. 

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              

Art.4.Prezenta dispoziție se comunică, de către secretarul general al UAT, cf. prevederilor 
art.197 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, astfel: 

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

instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, subsecțiunea 

Dispozițiile autorității executive. 

- Agenției Naționale a Zonei Montane, Direcției de strategii, politici și programe de 

dezvoltare a zonei montane- Oficiul de dezvoltare montană Poiana Stampei; 

- Compartimentului resurse umane și achiziții publice, în vederea comunicării titularului în 

termenul prevăzut de lege, cf.prevederilor art.528 alin.5-8 din OUG nr.57/2019. 

 

 

           Primar,       Contrasemnează  pentru  legalitate 
               Secretarul general al UAT, 

    Mihail MECHNO                     Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

