
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 
PRIMAR 

 
D I S P O Z I Ţ I A 

nr. _____ din _____________________ 
 

privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de contestatii pentru ocuparea 
postului contractual, pe perioada determinata, de consilier din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei 
 

Având în vedere:  
- anunţurile privind organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual pe 

perioada nedeterminata de consilier, din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Izvoarele Sucevei, publicate în Monitorul Oficial si Jurnalul 
National din data de 03.05.2022;    

- referatul secretarului general al UAT privind constituirea comisiei de concurs si a 
comisiei de solutionarea a contestatiilor; 

- prevederile art. 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice;  
În temeiul art.196, alin.1 lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
   Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, 
 

D I S P U N E: 
 

              Art.1. Se constituie comisia de concurs pentru ocuparea postului de consilier din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, în următoarea 
componenţă:  
            Preşedinte: Matei Anca-Gabriela   
            Membrii:  Mechno Cristina 
       Marocico Gabriela 
                             
            Secretar:  Char Vasilena 
            Membru supleant: Mechno Mihaela 
              Art.2. Se constituie comisia de contestatii pentru ocuparea postului de consilier din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, în următoarea 
componenţă:  
             Preşedinte:  Gorban Mihaela 
             Membrii:  Pelepco Fleisz Julieta Crizantema 
        Mechno Ghica 
                                  



             Secretar:  Pîrvu Aspazia 
             Membru supleant: Mechno Marian 
 Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului 
judeţului Suceava, persoanelor mentionate la art. 1 si 2 şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin afisare la sediul Primariei Izvoarele Sucevei. 
 

Primar,       Contrasemnează, 
                                                                                                             Secretarul general al comunei, 

Cătălina JURAVLE 
    Mihail  MECHNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR. ________/03.05.2022 
  
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
 
 
 Având în vedere prevederile 8 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 
 Tinând cont de Anuntul privind organizarea concursului în vederea ocupării 
postului contractuale, pe perioada nedeterminata, de consilier, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, solicit emiterea 
dispoziţiei privind constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, 
pentru concursul organizat în data de 25.05.2022, în următoarea componenţă: 
 
Comisia de concurs 
            PREŞEDINTE:    
            MEMBRII:           
 
          SECRETAR COMISIE:     
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor  
            PREŞEDINTE:    
            MEMBRII:    
 
            SECRETAR COMISIE   
 
 
 
 

Întocmit, 
.......................................... 

 


