
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
  

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr. 44  din 30.05.2022 

privind încadrarea, pe postul de consilier personal al Primarului comunei Izvoarele 
Sucevei, cu contract individual de munca pe durata determinata, începând cu data de 

01.06.2022 pe toata perioada mandatului de primar, a doamnei Cobeleța Alina 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judetul  Suceava;  
Având în vedere:  
- referatul de specialitate nr. 4281/30.05.2022, privind necesitatea încadrarii, pe postul 
de consilier personal al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, cu contract individual de 
munca pe durata determinata, începand cu data de 01.06.2022, pe toata perioada 
mandatului de primar, a doamnei Cobeleța Alina;   
Vazand:  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind privind finanţele publice locale, cu 
modificările 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 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul  
contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele 
Sucevei; 

- prevederile art.6, art.10, art.12 alin.(2), art.17 alin.(2), art.27 si art.31(1) si urm. 
din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile 
ulterioare;  

- prevederile art. 158 si art. 546 lit. k din OUG nr. 57/2020 privind Codul 
administrativ, modificat si completat; 

          In temeiul prevederilor art.155 alin. 1, litara e) coraborat cu prevederile art.196 
alin.(1) lit.b), din OUG nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare;  

D I S P U N : 
       Art. 1. Se încadreaza doamna Cobeleța Alina, pe postul de consilier personal al 
Primarului comunei Izvoarele Sucevei, cu contract individual de munca pe durata 
determinata, începand cu data de 01.06.2022, pe toata perioada mandatului de primar, 
/30.06.2024, cu un salariu lunar brut de baza în suma de  4.460 lei, la care se adaugă 
viza CFP 10%, indemnizația de hrană și vouchere de vacanță, fără a depăși nivelul 
indemnizației lunare a funcției de viceprimar de 6.240 lei. 



       Art. 2. Atributiile postului sunt cuprinse în fisa postului prevazute in Anexa nr.1 care 
face parte integranta din prezenta dispozitie.  
       Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se încredinteaza 
secretarul general al comunei Izvoarele Sucevei si Compartimentul financiar contabil din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei. 
 

    Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 
                                                                                        Secretarul general al comunei, 
    Mihail MECHNO                 Cătălina JURAVLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI 
NR. ___________/30.05.2022 
 
 

REFERAT 
privind încadrarea, pe postul de consilier personal al Primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, cu contract individual de munca pe durata determinata, 
începând cu data de 01.06.2022 pe toata perioada mandatului de primar, a 

doamnei Cobeleța Alina 
 
 

  Avand în vedere: 
• necesitatea încadrarii, pe postul de consilier personal al 

Primarului comunei Izvoarele Sucevei, cu contract individual de 
munca pe durata determinata, începand cu data de 01.06.2022, pe 
toata perioada mandatului de primar, a doamnei Cobeleța Alina; 

• cererea acestuia din urmă, prin care solicită încadrarea pe funcţia 
de consilier al primarului, însoţită de dosarul personal, 
corespunzător din punctul de vedere al documentelor; 

• prevederile - prevederile art. 158 si art. 546 lit. k din OUG nr. 
57/2020 privind Codul administrativ, modificat si completat, 
conform cărora: Primarii şi viceprimarii comunelor, ai oraşelor, ai 
municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti pot înfiinţa, în 
limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, 
respectiv al viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI - a 
titlul III capitolul II; 

constat necesitatea încadrării pe postul de consilier personal al Primarului 
comunei Izvoarele Sucevei, cu contract individual de munca pe durata 
determinata, începând cu data de 01.06.2022, pe toata perioada mandatului 
de primar, a doamnei Cobeleța Alina, cu un salariu în suma de 4.460 
lei/luna.  
           
 

Primar, 



Mechno Mihail 


