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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CACICA 

PRIMAR 
 PROIECT 

DISPOZIŢIE 
de aprobare a Regulamentului privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice 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. 9715 din 05.12.2022; 
În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
- prevederile art. 554 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2017 privind privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 155 alin. (1), litera e), alin. (5), litera a), 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 aprobă Regulamentul privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica, 
județul Suceava, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 2. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, orice alte prevederi contrare își încetează 
aplicabilitatea.  

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către Compartimentul resurse umane şi 
Compartimentul buget,contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Cacica. 

Art. 4. Doamna Volanschi Georgeta-Grațiela, secretarul general al comunei Cacica, va comunica câte un 
exemplar din prezenta dispoziţie persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava.   
 
 
                                                   Primar, 
                                             Petru Todosi 
 
                                                                                                     Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                                  Secretarul general al comunei Cacica,     
                                                                                                           Volanschi Georgeta Graţiela                                                                                                             
 
Cacica, 5 decembrie 2022 
Nr. 9716        
 


