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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CACICA 

PRIMAR 
PROIECT 

 
DISPOZIŢIE 

privind organizarea examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica 

 
 
 Todosi Petru, primarul comunei Cacica, judeţul Suceava; 

Având în vedere referatul Compartimentului resurse umane, înregistrat cu nr. 1251 din 26.01.2022; 
În conformitate cu: 

- prevederile art. 554 alin. (1)- (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
- prevederile Titlului II din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 41-45 din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice la nivelul Primăriei Cacica, judeţul Suceava, aprobat prin Dispoziţia primarului comunei Cacica nr. 77 din 17.04.2015; 
- prevederile art. 3 alin. (4) și art. 31 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
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; 

DISPUN: 
 

Art. 1. Se organizează examen pentru promovarea în  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, în data de 2.03.2022  - ora 1000 , la sediul Primăriei comunei Cacica. 
 Art. 2. Examenul prevăzut la art. 1 se organizează pentru funcţia de inspector de specialitate, gradul 1- Compartiment achiziții publice, informare 
turistică și rețele electronice ale comunității locale; 
 Art. 3. Se constituie comisia de examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, în următoarea componență: 
Volanschi Georgeta-Graţiela – secretar general al comunei Cacica - președinte; 
Sahlean Floricica Lucia – consilier superior - Compartiment buget, contabilitate, impozite și taxe - membru; 
Ciornei Constantin – consilier achiziții publice superior - Compartiment achiziții publice, informare turistică și rețele electronice ale comunității locale - 
membru;  
 Art. 4. Se constituie comisia de soluționarea contestațiilor, urmare a desfășurării examenului pentru promovarea în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, în următoarea componență: 
Baranai Raluca – consilier principal – Compartiment agricol – președinte; 
Andronic Violeta  – consilier principal – Compartiment buget, contabilitate, impozite și taxe – membru; 
Siminovici Lucica-Iuliana  – inspector de specialitate – Compartiment achiziții publice, informare turistică și rețele electronice ale comunității locale – 
membru;  
 Art. 5. Secretariatul comisiilor va fi asigurat de către doamna consilier Simona-Adriana Sava - Compartiment resurse umane. 
 Art. 6. Secretarul general al comunei şi Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 
  
 
 

                                                             Primar,  
                                                       Petru Todosi   
                 
                                                                                                                     Avizat, 
                                                                                           Secretar general al comunei Cacica, 

                                                                                                            Georgeta-Grațiela Volanschi 

                                                                                                       
                                                                                                   
  
 

Cacica,  15 februarie 2022 
Nr. 1252  


