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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.59/18.11.2021 

 

  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 

 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.4838/21.06.2022,prezentat  de domnul  

Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava; 

 raportul compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de  specialitate 

al primarului, înregistrat  sub  nr. 4839/21.06.2022; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  

nr.5312/27.07.2022; 

 art.5 lit.g), art.404, art. 544 alin.1 lit.h și anexa nr.51 pct.19 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare;  

 Hotărîrea nr.59/18.11.2021 privind aprobarea structurii organizatorice si a 

statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava; 

 Adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava nr.6470/28.03.2022;  

 Dispoziția nr.36/11.05.2022 privind constatarea suspendării raporturilor de 

muncă, din inițiativa salariatului, d-nei Gramada Ancuța, inspector IA în cadrul 

compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale, urbanism; 

 Dispoziția nr.42/30.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă 

a d-nei Mechno Mihaela, având funcția de consilier personal al primarului 

comunei Izvoarele Sucevei; 

 Dispoziția nr.43/30.05.2022 privind încadrarea pe perioadă determinate, în 

regim contractual, a d-nei Mechno Mihaela, pe postul contractual de consilier 

în cadrul compartimentului pentru implementarea proiectelor finanțate din 

fonduri externe nerambursabile; 

 Dispoziția nr.44/30.05.2022 privind încadrarea pe postul de consilier al 

primarului, cu contract individual de muncă pe durată determinata a d-nei 

Cobeleța Alina; 

 Dispoziția nr.45/31.05.2022 privind încetarea contractului individual de muncă 

al d-lui Tironeac Ilie, muncitor necalificat în cadrul compartimentului 

gospodărire comunală, personal deservire, pază; 
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 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.c art. 139 

alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului nr.4837/21.06.2022 

privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Izvoarele Sucevei,judeţul Suceava, aprobat prin HCL nr.59/18.11.2021,în contextul 

prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 4840/21.06.2022 și care a făcut 

obiectul: 

       a) afișării pe site-ul instituției www.primariaizvoarelesucevei.ro, la secțiunea 

Anunțuri, subsecțiunea Acte supuse consultării publice. 

                                 

 

                                        HOTĂRĂSTE: 

 Art.1. Se modifică Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Izvoarele Sucevei, aprobat prin HCL nr.59/18.11.2021, conform Anexei care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art.2.Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ,în 

condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004,cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele 

Sucevei, Instituției prefectului - județul Suceava şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul primăriei 

www.primariaizvoarelesucevei.ro, în Monitorul Oficial Local, secțiunea Hotărârile 

Autorității Deliberative. 

 

 
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa extraordinară din 

data de 28.07.2022,cu respectarea prevederilor art.5 lit.ee) și art.139 alin.(1) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 

9/11 voturi, din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 9 prezenţi la sedinţă 

 
 Preşedinte de şedinţă,                                   Contrasemnează  pentru legalitate 

                                                 Secretarul general al comunei, 
Corneliu-Nicușor SEREDIUC           Cătălina JURAVLE  
 
      
Izvoarele Sucevei 
Nr.31 din 28.07.2022 
 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/
http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

