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                                             D I S P O Z I Ţ I A    Nr. 73/22.02.2022 
 

                 privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a 
contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici, din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 
 
                   
                  DEACU COSTICĂ - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
 

               Având în vedere prevederile art.478, art.479 și art.618 alin.22, din Ordonanța de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
  
               Referatul întocmit de consilier Enache Viorel din cadrul Compartimentului resurse 

umane nr.2055/2022, prin care propune organizarea examenului de promovare a 

funcţionarilor publici, din cadrul Primăriei comunei Jijila, în gradul profesional imediat 

superior celui deţinut  ; 

                 În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 
  
                                                                  DISPUN: 
 

                
ART.1. Se constituie comisia de examinare în urmatoarea componență: 

1. Acriș Dumitru - președinte, secretar general al Comunei Jijila, funcționar public ; 
      2. Sima Nicoleta – membru, consilier superior Primăria Jijila, funcționar public; 
      3. Vasile Marioara - membru, inspector superior Primăria Jijila, funcționar public; 

Secretariatul tehnic al comisiei de examen va fi asigurat de către Enache Viorel –  
consilier superior, Primăria Jijila, funcționar public . 
 
ART.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență: 

1. Duduță Violeta - președinte, inspector principal, Primăria Jijila, funcționar public; 
2. Caluschi Ion  - membru, inspector superior Primăria Jijila, funcționar public; 
3. Hagighiol Gabriela - membru, consilier superior Primăria Jijila, funcționar public; 

Secretariatul tehnic al comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către 



Enache Viorel –  consilier superior, Primăria Jijila,funcționar public . 
 
ART.3. Data susținerii examenului este de 04.04.2022, ora 10, proba scrisă. 
 
ART.4. Bibliografia stabilită pe baza propunerilor din cadrul compartimentului în care își 
desfasoara activitatea funcționarul public : 
  Pentru Compartimentul Contabilitate Impozite și Taxe: 
  1.Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  2.Legea nr.82/1991-Legea contabilității, republicată;                        
  3.Ordinul 1917/2005-Partea I-pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 
și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiuni de aplicare a acestuia; 
  4.Ordinul 1792/2002-pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice; 
  5.Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale; 
  6.Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, Titlul IX-impozite și taxe locale, Titlul X-
impozitul pe construcții ;   
  7.Constituţia României. 
   Pentru Compartimentul Registrul Agricol: 
  1. Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
  2. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol; 
  3. Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea OG nr. 28/2008 privind registrul agricol; 
  4. HG nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; 
  5.Ordinul nr. 3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului 
agricol pentru perioada 2015-2019;  
  6. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
  7. Constituţia României. 
ART.5. Prezenta dispozitie se comunică, Instituției Prefectului Județului Tulcea, persoanelor 
în cauză și va fi facută publică prin afișare la sediul Primariei Comunei Jijila și publicare în 
M.O.L. 
 
              
                                                                             
                           Primar,                       Contrasemnează secretar general al comunei Jiila  

                        Costică Deacu        Dumitru Acriș 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


