
 

 

 

    

     D I S P O Z I Ţ I A Nr.52  
                 30 martie 2020  
___________________________________________________________________________ 
Privind: constituirea Comisiilor  de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor   la concursul 
organizat pentru ocuparea funcţiilor publice  de Inspector Clasa I Grad  superior şi Inspector 
Clasa I , Grad debutant ,   din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca , 
judeţul Galaţi .  

 Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 
nr.430/2016   a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi  
  
 Având în vedere referatul secretarului comunei Cuca , înregistrat la nr.2074 din 30 
martie 2020  , în care se motivează legal emiterea prezentei dispoziţii ;  
 Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi în care sunt nominalizaţi 
reprezentanţi atât în Comisia de concurs cât şi în ce ade soluţionare a contestaţiilor;   
 Având în vedere art.618 alin.(5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 Având  în vedere art. 25 alin. (2) şi (3)  din Hotărârea Guvernului  nr. 611/2008, 
pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 
cu modificările  şi completările ulterioare ; 
 Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind 
Codul administrativ ;           
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

  Emite următoarea  D I S P O Z I Ţ I E :  
 
  Art.1. Se constituie Comisia  de concurs, la  concursul  organizat pentru ocuparea  
funcţiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Cuca , judeţul 
Galaţi,   după cum urmează  
  -    Reprezentant  Instituţia Prefectului, judeţul Galaţi ;  
 -   Șendrescu Ilie , secretar comuna Rediu  , județul Galați ;  
  - Vlad Gina   , inspector  superior   Primăria Cuca ; 
 Art.2. Se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru  concursul organizat 
pentru ocuparea  funcţiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cuca , judeţul Galaţi,  după cum urmează :         
 -  Reprezentant   Instituţia Prefectului , Judeţul Galaţi   
 -   Toader Mioara Luiza – secretar comuna Suhurlui , județul Galați ;   
 -   Pascal Florin  - secretar  comuna Pechea , județul Galați . 
 Art.3.   Secretariatul  celor două  Comisii va fi asigurat de  Marin Angelică , secretarul 
comunei Cuca , judeţul Galaţi .  
 Art.4.  Comisia de concurs  îşi v-a desfăşura activitatea  în data de 04.05.2020  ora 
1000 proba scrisă si in data de  06.05.2020  , ora 1000 , interviul. 
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           

 P R I M A R  



  Art.5  Bibliografia pentru concurs  este urmatoarea: 
 a) Bibliografia: pentru concursul privind ocuparea functiei publice  de „Inspector, 
Clasa I,  Grad profesional – superior  ”   la  Compartimentul  Urbanism  ,  este următoarea :  

1. CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în M.O. nr. 767/20.02.2007; 
2. Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 3.Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificările şi completările ulterioare;        
 4.Noul Cod Civil - Capitolul III Limitele juridice ale dreptului de proprietate privata si 
Capitolul IV Proprietatea comuna actualizat;       
 5.Ordinul nr. 839/2009 actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare;        
 6.Hotărârea nr.525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism cu modificările şi completările ulterioare;      
 7.Legea nr.350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;   
 8.ORDIN nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi 
actualizare a documentaţiilor de urbanism; 
 b) Bibliografia: pentru concursul privind ocuparea functiei publice  de „Inspector  
Clasa I Grad debutant  ”   la Compartimentul  Registrul agricol , fond funciar  , este 
următoarea :  

1.CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, republicată în M.O. nr. 767/20.02.2007; 
2.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ .  

 3. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 aprobată prin Legea nr.  98/2009 privind 
Registrului Agricol cu modificările și completările ulterioare.    
 4.Ordonanţa Guvernului  nr. 33/2002 aprobată prin  Legea 223/2002 privind 
reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi 
locale. 
 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991;  
  Art. 6.  Secretarul comunei  Cuca , Judetul Galati va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor interesate .   
 
 
 
            
     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ 
         Secretar,  A. Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA     Înregistrat la nr.2074 din  30.03.2020   

P R I M A R ,  
Compartimentul:   SECRETAR 
 
 
          APROB  
          P R I M A R ,  
 
 
 
     R E F E R A T 
 
 Subsemnatul Marin Angelică – secretarul comunei Cuca , judeţul Galaţi;   
  
 Având în vedere adresa  Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi în care sunt 
nominalizaţi reprezentanţi atât în Comisia de concurs cât şi în ce ade soluţionare 
a contestaţiilor;   
 Având în vedere art.618 alin.(5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 Având  în vedere art. 25 alin. (2) şi (3)  din Hotărârea Guvernului  nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modificările  şi completările ulterioare ; 
 Având în vedere art.155 alin.(5) lit.e) din Ordonanţa de urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;       
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ ; 

 Faţă de acestea  propunem   să emiteţi   Dispoziţia   privind  constituirea 
comisiilor de concurs  şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat 
pentru ocuparea funcţiilor publice de inspector  superior  la compartimentul  
Urbanism și Inspector debutant la  compartimentul Registrul agricol , fond 
funciar,  ce va avea loc în data de  4 mai  2020 .  
 
 
 
      
     SECRETAR UAT ,  

    A.Marin 


