
                                     

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 

DISPOZIŢIA 

nr.78 din 21.11.2022 

privind promovarea în grad profesional a d-nei PELEPCO FLEISZ Julieta-

Crizantema, funcţionar public de execuţie în cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului comunei Izvoarele Sucevei 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

 

Având în vedere : 

• prevederile art.478 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

• prevederile art.125 - 128 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art. 12 alin.1, art. 13, alin. 1, art.38 alin. 2, litera „b”, 

ANEXA nr.VIII, Capitolul I litera A pct.III şi cap.II litera A pct.IV din Legea nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

• HCL nr.27/27.05.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcţionarii publici 

şi personalul  contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava; 

• Raportul final nr.7436/17.11.2022 privind rezultatele examenului pentru promovarea 

în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului comunei Izvoarele Sucevei, organizat la data de 15.11.2022; 

• Referatul înregistrat la nr.7438/17.11.2022; 

 În temeiul art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările si completarile ulterioare; 
 

D I S P U N  

 

Art.1. Începând cu data de 1 decembrie 2022, d-na PELEPCO  FLEISZ Julieta-

Crizantema-referent, grad profesional principal, clasa III gradaţia 4, promovează în funcţia 

publică de execuţie referent, grad profesional superior, clasa III gradaţia 4, în cadrul 

compartimentului registru agricol al aparatului specialitate al primarului. 

Art.2. Începând cu data de 1 decembrie 2022, salariul lunar brut de bază al d-nei 
PELEPCO FLEISZ Julieta-Crizantema – referent superior în cadrul Aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, este de 5.419 lei. la care se adaugă indemnizația de 
hrană fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar de 6.240 lei și cu 
respectarea obligaţiei de încadrare în cheltuielile de personal aprobate în bugetul local de 
venituri și cheltuieli. 

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentului 



contabilitate din cadrul Primăriei comunei Izvoarele Sucevei si comunicate de secretarul 

comunei în termenul prevăzut de lege,prefectului judeţului Suceava și persoanei prevăzută la 

art.1. 

 

 

 

 

    Primar,                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                        Secretarul general al comunei, 

 Mihail MECHNO                                Cătălina JURAVLE 

                                      

 

 

  


