
R O M A N I A 
PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 

JUDETUL DOLJ 
 
 

DISPOZITIA NR. 77 / 23.02.2023 
privind constituirea comisiilor pentru examenul/concursul de promovare  

in grad profesional superior, organizat in data de 28.03.2023 
 

 
 
   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 nr.1317/23.02.2023 intocmit de compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane al aparatului de specialitate al primarului comunei Gângiova, prin care 
propune constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, adresa 
nr.1028/13.02.2023 a Primariei comunei Gângiova, adresa nr.1281/20.02.2023 a Primariei 
comunei Valea Stanciului, in conformitate cu prevederile art.25, art.26, alin.2, art.40, art.41, 
art.411, art.42 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, art.478, 
alin.1, alin.2, alin.3, art.479, art.597, alin.1, lit.h, art.617, alin.2, art.618, alin.22 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 si art.243, 
alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 
 

DISPUNE: 
 

 
Art.1.Se constituie comisia de concurs pentru promovare in grad profesional superior, 
organizat in data de 28.03.2023. 
 
Art.2.Comisia de concurs va avea urmatoarea componenta : 
-Presedinte- Sadoveanu Ioana – secretar general al Primariei comunei Gângiova  
Membri : 
-Bucicoiu Stefan – consilier superior Primaria Valea Stanciului   
-Dimulescu Marina Genoveva - inspector principal compartiment Contabilitate si Resurse 
Umane al Primariei comunei Gângiova. 
 
Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Bucur Balasoiu Cosmina Ana-Maria - 
inspector asistent compartiment Impozite si Taxe Locale al Primaria comunei Gângiova. 
 
Art.3.Se constituie comisia pentru solutionarea contestatiilor la concursul pentru promovare 
in grad profesional superior, organizat in data de 28.03.2023. 
 
 
Art.4.Comisia de solutionare a contestatiilor va avea urmatoarea componenta : 
-Presedinte - Ion Constantin Sorin - secretar general al Primariei comuna Valea Stanciului 
Membri : 
-Dutescu Radu Traian – referent superior la S.V.S.U. Gângiova 



-Dragomir Zaharia – referent superior compartiment Impozite si Taxe Locale. 
 
Secretariatul comisiei va fi asigurat de Bucur Balasoiu Cosmina Ana-Maria - inspector 
asistent compartiment Impozite si Taxe Locale al Primaria comunei Gângiova. 
 
Art.5.Comisiile constituite prin prezenta dispozitie vor duce la indeplinire prevederile art.40, 
art.41 si art.411 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.  
  
Art.6.Comisiile constituite prin prezenta dispozitie vor beneficia de o indemnizatie 
reprezentand 10% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform art.42 din 
HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.  
  
Art.7. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, membrilor 
comisiei si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
 
 
 
 
 
 
    PRIMAR,                                   Contrasemneaza pentru legalitate, PREDA 
CRISTACHE                               SECRETAR GENERAL 
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