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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA CACICA 

PRIMAR 

 
DISPOZITIE 

privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica  

 
 Todosi Petru, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava ; 
 Având in vedere: 

- Referatul compartimentului resurse umane, înregistrat cu nr. 1425 din 22.02.2022; 
- Adresa nr. 913 din 03.02.2022 prin care Primăria comunei Cacica înștiințează ANFP București cu privire la organizarea și desfășurarea 

concursului de recrutare pentru o funcție publică vacantă de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica; 
- Adresa Instituției Prefectului- județul Suceava, înregistrată cu nr. 3141 din 15.02.2022. 

 În conformitate cu: 
- prevederile art. 25, art. 26 alin. (2) și art. 31 alin. (1) și (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art. 618 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin.(1) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 D I S P U N :  
  

Art.1. Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru desfășurarea concursului de recrutare organizat în data 
de 30.03.2022, ora 10ºº - proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant - 
Compartiment asistență socială, autoritate tutelară și stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, județul Suceava, în 
următoarea componență: 
 Comisia de concurs: 
Președinte: - Iacob Mariana-Violeta - consilier juridic, grad profesional principal în cadrul Instituției Prefectului-județul Suceava; 
Membrii: - Baranai Raluca-Oana - consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului agricol; 
               - Ostrovschi Anca-Anamaria - consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, impozite și taxe. 
 Comisia pentru soluționarea contestațiilor: 
Președinte: - Cojocaru-Șchiopu Roxana-consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Instituției Prefectului-județul Suceava; 
Membrii:- Volanschi Georgeta-Grațiela – secretar general al comunei Cacica; 
              - Sahlean Floricica-Lucia - consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, impozite și taxe. 
 Art.2.Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către doamna Sava Simona 
Adriana consilier în cadrul Compartimentului resurse umane. 

Art.3.Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum și la cele ale comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii comisiilor, precum 
și secretarul acestora au dreptul la o indemnizație reprezentând 10% din salariul de bază, stabilit conform legii. 

Art. 4. Se stabilește bibliografia/tematica necesară participării la concursul de recrutare cuprinsă în anexa ce face parte integrantă din 
prezenta dispoziție. 

Art.5.Prezenta dispoziție va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului gereral al comunei. 
 

                                                   Primar 
                                            Todosi Petru 

                                                                                          
                                                                                           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                       Secretar general al comunei Cacica, 

                                                                                        Volanschi Georgeta-Grațiela                                                           
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