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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 

nr.47 din 08.06.2022 
privind  constituirea comisiei de concurs și a comisiei de contestații  pentru ocuparea 

postului contractual de execuţie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava - Compartiment gospodărire comunală, personal deservire, 

pază care  va  avea  loc  pe  data  de 8 iulie 2022 
 

Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 
 

                            Având la bază: 
- art.8 din Hotărârea Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice; 

- Anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării postului contractual, 
înregistrat la nr.4731/09.06.2022; 

- Referatul înregistrat la nr.4685/07.06.2022; 
Art. 155 alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b și art. 618  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
 

                                                    DISPUN: 
 

         Art.1. Se  constituie comisia de concurs pentru ocuparea postului contractual de 
execuţie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava - Compartiment gospodărire comunală, personal deservire, pază care  va  avea  
loc  pe  data  de 8 iulie 2022 ora 10,00-proba scrisă și 11 iulie 2022 ora 10,00-interviul, la 
sediul Primăriei Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în următoarea componență: 

Președinte: PÎRVU Aspazia 
Membrii: MECHNO Mihaela 
      GORBAN Gabriela-Mariana. 
Membru supleant: MECHNO Cristina. 

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de către d-na CHAR Vasilena – consilier 
superior. 

    Art.2: Se  constituie comisia de contestații pentru ocuparea postului contractual de 
execuţie vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele Sucevei, 
judeţul Suceava - Compartiment gospodărire comunală, personal deservire, pază în următoarea 
componență: 

Președinte: GORBAN Mihaela 
Membrii: PELEPCO FLEISZ Julieta 
       MECHNO Ghica. 
Membru supleant: MAROCICO Gabriela. 
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Secretariatul comisiei de contestații va fi asigurat de către d-na COBELEȚA Alina – 
consilier în cabinetul primarului. 

            Art.3. (1)Condiții generale de participare: 
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu 

intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea 

(2)Condiții specifice privind ocuparea posturilor contractuale: 

 Muncitor necalificat  

a) studii gimnaziale; 

b) vechime în muncă – ne este cazul;  

c) să fie apt medical. 

  Art.3. Se stabilește bibliografia concursului conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta dispoziție. 
      Art.4. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei 
Izvoarele Sucevei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 
09.06.2022-29.06.2022. 
          Art.5.Primarul  şi  secretarul general al comunei aduc la  îndeplinire  prevederile  
prezentei  dispoziţii. 

     Art.6.Prezenta dispoziţie, ce se poate ataca potrivit Legii contenciosului administrativ  
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se comunică în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe site-ul instituţiei 
www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, subsecțiunea Dispozițiile autorității 
executive. 
 
                  Primar,        Contrasemnează  pentru  legalitate 

                  Secretarul general al comunei, 
 
Mihail MECHNO                       Cătălina JURAVLE 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

