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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
nr.52 din 01.07.2022      

privind încadrarea domnului IAMNIȚCHI Ilie,pe perioadă determinată, pe post 
de asistent personal al bolnavei  IAMNIȚCHI Maria, având gradul de handicap 

grav cu asistent personal 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Având la bază: 
- Art. 35-40, art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Art.25, art.30 și art.35-36 din Hotărârea  pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr.268/2007, 
cu modificările ulterioare; 

- Art.3 alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
ulterioare; 

- Hotărârea Consiliulu Local nr.70/28.12.2021 privind stabilirea 
coeficienților de ierarhizare în vederea stabilirii salariilor de bază pentru 
aleșii locali, funcţionarii publici şi personalul  contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Izvoarele Sucevei, judeţul 
Suceava 

- Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.1629/29.03.2022 emis de 
Consiliul Județean Suceava – Comisia de evaluare a persoanelor adulte 
cu handicap; 

- Acordul emis de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a Judeţului Suceava nr.94988/27.05.2022; 

- Cererea numitului IAMNIȚCHI Ilie,înregistrată la nr.4949/29.06.2022; 
- Referatul consilierului din cadrul compartimentului asistență socială al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava, înregistrat la nr.4983/01.07.2022; 
 

În temeiul prevederilor art.155 alin.2 lit.c şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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      D I S P U N :  

 
  Art.1.Incepand cu data de 04.07.2022 până la data de 29.01.2024 se 
încadrează, pe perioadă determinată, domnul IAMNIȚCHI Ilie, CNP 
1.690.801.XXX.XXX, cu domiciliul în comuna Izvoarele Sucevei,sat. Brodina,jud. 
Suceava,gradația 3 ca asistent personal al bolnavei IAMNIȚCHI Maria CNP 
2.511.011.XXX.XXX, avand gradul de handicap grav cu asistent personal, cu un 
venit lunar brut în sumă de 3.054 lei.  

      Art.2.Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările 
ulterioare. 

     Art.3.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de 
Compartimentului asistenţă  socială din cadrul Primăriei comunei Izvoarele 
Sucevei si comunicate de secretarul comunei în termenul prevăzut de 
lege,prefectului judeţului Suceava. 

 
 

 
 
                   Primar,      Contrasemnează  pentru  legalitate 

                Secretarul comunei, 
Mihail MECHNO              Cătălina JURAVLE 
 
 
 
 

 
 
 


