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DISPOZITIE NR. 336 / 03.10.2022 
privind transformarea unei functii publice de executie de inspector, in functie publica  

de executie de consilier achizitii publice, din cadrul compartimentului Impozite si  
Taxe Locale al aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova, judetul Dolj 

   
 
         Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj, Preda Cristache, ales in functie conform Incheiere 
din data de 14.10.2020, dosar nr.1903/304/2020 al Judecatoriei Segarcea; 
        Avand in vedere referatul compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, inregistrat la 
nr.5410/03.10.2022 cu privire la transformarea unei functii publice de executie de inspector, in 
functie publica de executie de consilier achizitii publice, din cadrul compartimentului Contabilitate si 
Resurse Umane, in conformitate cu prevederile art.3, alin.1 si 4, art.11, alin.3 si 4, art.25, art.37 din 
Legea-Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare, HCL nr.32/27.09.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de 
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gângiova și serviciilor din subordinea 
Consiliului Local al comunei Gângiova, dispozitia nr.169/26.07.2021, dispozitia nr.48/2020, art.I, 
alin.1 si alin.2 din OUG nr.130/2021 unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum 
și pentru modificarea și completarea unor acte normative, art.610, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
        In temeiul  art.196, alin.1, lit.b, art.197, alin.1, art.199, alin.1 si alin.2, art.240, alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

DISPUNE : 
 
ART.1.(1) Incepand cu data de 03.10.2022, se transforma functia publica de executie de inspector, in 
functie publica de executie de consilier achizitii publice, din cadrul compartimentului Impozite si 
Taxe Locale pentru doamna BUCUR BĂLĂȘOIU COSMINA ANA MARIA . 
           (2) Doamna Bucur Bălășoiu Cosmina Ana Maria isi va pastra drepturile salariale stabilite prin 
dispozitia nr.169/26.07.2021, iar fisa postului va fi completata cu atributii privind achizitiile publice. 
ART.2.Isi inceteaza aplicabilitatea dispozitia nr.48/2020 incepand cu data prezentei. 
ART.3.Prezenta dispozitie poate fi contestata conform Legii nr.554/2004 a Contenciosului 
Administrativ la Tribunalul Dolj.  
ART.4.Prezenta dispozitie va fi comunicata doamnei Bucur Bălășoiu Cosmina Ana Maria 
Compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, ANFP Bucuresti, Institutiei Prefectului - Judetul 
Dolj si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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