
 
 1 

                                     

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 

 
DISPOZIŢIA 

nr.15 din 18.01.2023  
privind stabilirea salariului lunar brut de bază, începând cu data de 1 ianuarie 2023, 

doamnei BOCA Silvia, asistent personal al bolnavului BOCA Silviu-Mihai, având gradul 
de handicap grav cu asistent personal 

 
Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
-referatul consilierului din cadrul compartimentului asistență socială, înregistrat la 

nr.309/18.01.2023;  
Ţinând cont de prevederile: 

- H.G.R. nr.1447/2022 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 

- art.6, art.7, art.8, art.10, art.11,art. 12 alin. (1) ,art.38 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; 

- Hotărârea Consiliului 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; 

- Adresa Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava 
nr.328//10.01.2023;  

În temeiul prevederilor art.155 alin.4 lit.a 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. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se stabilește salariul lunar brut de 
bază d-nei BOCA Silvia, CNP 2.610.720.330.010 asistent personal al bolnavului  
BOCA Silviu-Mihai, CNP 1.990.120.336.709 având gradul de handicap grav cu asistent 
personal, în sumă de 3.030 lei. 

Art.2.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.              
          Art.3.Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului 
Suceava, compartimentului asistență social pentru aducere la îndeplinire şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro, 
în Monitorul Oficial Local, la Secțiunea Dispozițiile Autorității Executive. 
 
                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 

             Secretarul general al comunei, 
Mihail MECHNO                 Cătălina JURAVLE 

http://www.primariaizvoarelesucevei.ro/

