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R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei CACICA, judeţul 

Suceava  
 

 Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar Todosi Petru, înregistrat cu nr. 7768 din 30.09.2022; 
 În conformitate cu:  

- prevederile art. 409 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit.a) și alin. (3) lit. c), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă transformarea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimentului juridic al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica, în funcția 
publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul aceluiași compartiment. 

Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cacica, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul comunei Cacica, Compartimentul 
resurse umane și Compartimentul buget, contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Cacica. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 
de lege Primarului comunei Cacica, Instituției Prefectului-Județul Suceava, Compartimentului buget, contabilitate, 
impozite și taxe, Compartimentului resurse umane și se aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul primăriei și 
pe site-ul www.comuna-cacica.ro. 

 
 

                                 Inițiator, 
                 Primar – Petru TODOSI      
                                                                                                                               Avizat: 
                                                                                                   Secretar general al comunei Cacica, 
                                                                                                       Georgeta-Graţiela VOLANSCHI                                                                                                                                                                  
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