
                          ROMANIA – JUDEŢUL SUCEAVA 
                          PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 
                           Loc. Cacica, Sat Pîrteşti de Sus, Nr. 234                       C.U.I.:  4441174  
                  Telefon: 0230 237002                       E-mail: primăriacacica@yahoo.com                                     
                           Fax :      0230 237085  
                                                                    Pagina 1 din 1  

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA CACICA 

PRIMAR 

 PROIECT 
 

DISPOZITIE 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui 

deținut de funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica, județul Suceava  
 
 Todosi Petru, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

Referatul Compartimentului resurse umane, înregistrat cu nr. 4123 din 06.06.2022; 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 476 alin. (1) și (2) lit. a), art. 478 alin. (1), (2), (3), art. 479 alin. (1) cu excepția literei b), art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 14 lit. a), art. 126 alin. (1), art. 127 și art. 156 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 
cu modificările si completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 alin. (4)  din  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art. 154 alin. (1), alin.(2), art. 155, alin. (1), litera e), alin. (5), litera e), art. 196 alin. (1), litera 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 aprobă bibliografia specifică în vederea participării la concursul de promovare în grad profesional conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
     Art.2. Se aprobă calendarul activităților privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului pentru promovarea în grad profesional a  funcționarilor publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica după cum urmează : 
 

Activitatea desfășurată Dată de început  Dată de sfârșit 

publicare anunț la avizierul primăriei și pe 
pagina de internet a comunei 

7.06.2022  

depunere dosare 8.06.2022 28.06.2022 

selecţie dosare 29.06.2022 04.07.2022 

proba scrisă 8.07.2022  

interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei 
scrise 

 

 
      
    Art. 3.  Se constituie Comisia de concurs în următoarea componenţă: 
Președinte:- Volanschi Georgeta-Grațiela, secretar general al comunei Cacica; 
Membrii:   -Sahlean Floricica –Lucia – consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, impozite și taxe; 
                  -Break Elena – consilier, grad profesional superior în cadrul Compartimentului agricol;  
     Art. 4.  Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 
Președinte: - Ciornei Constantin – consilier, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului achiziții publice, informare turistică și rețele electronice ale comunității locale 
Membrii:   - Andronic Violeta – consilier, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului buget, contabilitate, impozite și taxe 
                    - B aranai Raluca-Oana – consilier, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului agricol. 
     Art.5. Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către doamna  Elena Flutur-referent în cadrul 
Compartimentului asistență social, autoritate tutelară și stare civilă. 
     Art.6. 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 minim brut pe țară garantat în plată stabilit conform legii. 
     Art.7. Compartimentul resurse umane va comunica prezenta dispoziție persoanelor interesate și o va aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei 
Cacica și pe pagina de internet a comunei Cacica www.comunacacica.ro. 
 

 
                                                   Primar 
                                            Todosi Petru 

                                                                                          
                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                              Secretar general al comunei Cacica,                    
                                                                                               Volanschi Georgeta-Grațiela                                                            
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