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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

PROIECT 

D I S P O Z I Ţ I E 

pentru modificarea Dispoziției Primarului comunei Cacica nr. 103 din 17 august 2022 privind  

constituirea comisiei de concurs și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea unui post contractual vacant din 

cadrul Primăriei comunei Cacica, judeţul Suceava 
 
        Todosi Petru, primarul comunei  Cacica, județul Suceava; 
        Având în vedere ; 
- Referatul Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, înregistrat cu nr. 6698 din 
31.09.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 8–11 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și a Regulamentului privind stab ilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din cadrul Primăriei comunei 
Cacica, județul Suceava, aprobat prin Dispoziția nr. 77 din 17 aprilie 2015; 
- prevederile art. unic alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
ocupării posturilor în sectorul bugetar. 

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. 

 
                                                                          DISPUNE: 
 
         Art. unic. Se modifică art. 1 din Dispoziția Primarului comunei Cacica nr. 103 din 17 august 2022 privind constituirea comisiei de 
concurs și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul Primăriei comunei Cacica, 
judeţul Suceava, care va avea următorul cuprins: 
“Se constituie comisia de concurs și comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru desfășurarea concursului organizat în data de 12.09.2022 - 
proba scrisă, respectiv 13.09.2022 - proba practică, în vederea ocupării postului contractual vacant de muncitor necalificat, treapta II –
Compartiment transport copii, transport marfă și situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, judeţul 
Suceava, în următoarea componenţă: 
Comisia de concurs: 
Preşedinte          - Sava Neculaie - viceprimar al comunei Cacica; 
    Membrii       - Gorcea Nicanor-Adrian - inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului transport copii, transport 
marfă și situații de urgență; 
                           - Ing. Cuzenco Florin-Virgil - specialist în domeniu. 
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor: 
Preşedinte        - Ciornei Neculai - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului și 
protecția mediului ; 
    Membrii   - Ciornei Constantin - consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului achiziții publice, informare turistică 
și rețele electronice ale comunității locale; 
                          - Crețu Silvestru – consilier personal al primarului comunei Cacica.” 
 

P R I M A R , 
TODOSI PETRU 

                                                                                               Avizat, 
                                                                                               Secretar general al comunei Cacica, 

                                                                                                                                        Volanschi Georgeta Graţiela  
Cacica, 1 septembrie 2022 
Nr. 6699 
 


