
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
  

 
 

DISPOZIŢIA 
nr. 43 din 30.05.2022 

privind încadrarea pe perioada determinată, în regim contractual, a doamnei MECHNO 
MIHAELA, pe postul contractual de Consilier debutant, în cadrul Compartimentului 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei 

 
Având în vedere prevederile: 

• H.G. nr. 286/2011, actualizata, prin care s-a aprobat Regulamentul - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, 
corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice; 

• Raportul final nr. 4191/25.05.2022 cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului 
pentru ocuparea postului contractual de consilier debutant, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei; 

• 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. 70/2021 privind stabilirea coeficienților de ierarhizare în vederea stabilirii 
salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei; 

• Legii nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale, modificata si completata de 
Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata prin Legea nr. 13/2010;  

• Art. 10 si art.12 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii; 
  În temeiul prevederilor art. 155, alin. (5) litera “e” şi art. 196 alin. (1) litera “b” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava, 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1. Se încadrează pe perioada determinata, în regim contractual, doamna MECHNO 
MIHAELA, CNP 2921116336676, începând cu data de 01.06.2022 până la 31.05.2025, pe postul 
contractual de Consilier debutant, în cadrul Compartimentului implementarea proiectelor finanțate 
din fonduri externe nerambursabile, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, grad IA, gradația 0, cu un salariu lunar brut de bază de 4.906 lei, la care se adaugă 
indemnizația de hrană și vouchere de vacanță, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției 
de viceprimar de 6.240 lei. 

 



Art.2. Secretarul general al comunei Izvoarele Sucevei, va comunica un exemplar din 
prezenta Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, persoanei nominalizate la art. 1 si 
Compartimentului financiar contabil, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, pentru luare la cunoştinţa si ducerea la îndeplinire. 
  Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind Legea contenciosului administrativ. 
 

Primar,           Contrasemnează pentru legalitate 
           Secretarul general al comunei, 

       Mihail MECHNO               Cătălina JURAVLE 
 
 


