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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 

DISPOZIŢIA  
nr.76 din 08.11.2022   

privind actualizarea  comisiei de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca 
abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoarele 

Sucevei, județul Suceava 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

 

Analizând: referatul înregistrat la nr.7267/08.11.2022 prin care se  
motiveaza necesitatea actualizării comisiei de disciplină; 

Ţinând cont de prevederile:  
- Titlul XI-Cap.II din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Art.553 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative, 

cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din 

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

      D I S P U N :  
Art.1:Se actualizează comisia de disciplină pentru analizarea faptelor 

sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, pe o perioadă de 3 ani, cu 
posibilitatea reînnoirii, în următoarea componență: 

a) Mihaela MECHNO– consilier- comp. contabilitate– președinte; 
b) Aspazia PÎRVU – administrator- comp.asistență socială-membru; 
c) Alina COBELEȚA  – cabinetul primarului– membru. 
Art.2:Se desemnează ca secretar titular al comisiei de disciplină, d-na 

consilier din cadrul compartimentului resurse umane și achiziții publice, Vasilena 
CHAR. 

Art.3:Comisia de disciplină își va desfășura activitatea la sediul Primăriei 
Comunei Izvoarele Sucevei, în sala de ședințe și îndeplinește atribuţiile prevăzute 
de legislația specifică în vigoare. 
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1Art.4: Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare. 

Art.5:Prezenta dispoziție se comunică, de către secretarul general al 
comunei, cf. prevederilor art.197 și art.528 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, astfel: 

- Prefectului județului Suceava; 
- Compartimentului resurse umane și achiziții publice și persoanelor 

prevăzute la art.1 și art.2, în termenul prevăzut de lege. 
 

 
 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

            Secretarul general al comunei, 
 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 
 

 
 


