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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr.63 din 02.08.2021 
privind  rechemarea din concediul de odihnă a d-nei Gabriela MAROCICO, consilier 

superior din cadrul aparatului de resort al primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava  
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 

 Dispoziția nr.61/02.07.2021 privind organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Izvoarele Sucevei – Compartiment Registru Agricol, care va 
avea loc pe data de 3 august 2021; 

 Cererea d-nei Marocico Gabriela nr.4482/07.07.2021 prin care solicită efectuarea 
concediului de odihnă în perioada 12.07.2021-13.08.2021; 

 Având la bază: 
- art.421 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Art.10 alin.1 lit.c și art.11 din Hotărârea Guvernului României nr.250/1992 privind 

concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile 
autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art. 155 alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 
                                                    DISPUN: 

 Art.1. Începând cu data de 3 august 2021, se recheamă din concediul de odihnă d-na 
MAROCICO Gabriela, consilier superior din cadrul aparatului de resort al primarului, pentru nevoi 
de serviciu, care fac necesară prezența salariatei în instituție, urmând a se prelungi concediul de 
odihnă după încetarea situației care a necesitat prezența. 

Art.2.Primarul  şi  secretarul general al UAT aduc  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  
dispoziţii. 

 Art.3.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, persoanei prevăzută la art.1 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/

