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D I S P O Z I Ţ I A nr. 80 din 18.04.2022 
privind numirea d-nei Diaconescu Lidia funcţionar public de execuţie definitiv, 

consilier,clasa I, grad profesional asistent,gradatia 0 în cadrul Compartimentul financiar-
contabil, achizitii publice, executari silite  din cadrul  aparatului  de specialitate al 

primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava  
 

 
                    Adrian FRINCU -primarul comunei Calafindeşti,judeţul Suceava 

Având în vedere: 
              - Dispoziţia nr. 54 din 14.04.2021 privind numirea în funcţia publică de execuţie, 
consilier clasa 1, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului financiar-contabil, 
achizitii publice, executari silite  din cadrul  aparatului  de specialitate al primarului 
comunei Calafindesti, judetul Suceava  a doamnei Diaconescu Lidia; 
 Vazand: 
              - Raportul de stagiu al funcţionarului public debutant nr. 2581 din 11.04.2022 ; 
              - Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant nr.  
2629 din 13.04.2022; 
              - Referatul nr. 2660 din 14.04.2022 întocmit de secretarul comunei Calafindești,  
d-na Cucu Ana Florentina; 

Ţinând cont de: 
                Prevederile art. 79-105 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare; 
            - prevederile Hotararii nr.21 din 15.03.2022 a Consiliului local Calafindesti privind  
aprobarea salariilor functionarilor publici si personalului contractual  ce fac parte din  
aparatul de specialitate al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava, precum si a 
indemnizatiei consilierilor locali valabil, cu data de 1 ianuarie 2022, în conformitate cu 
Legea nr.153/2017, modificata si completata; 
               -prevederile art. 11, alin.(1), (2), (3), (4) si (5)  si art.38 din  Legea nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
               În temeiul art.155 alin.(1) lit.(d), alin.(5) lit.(e), art. 196 alin.(1) lit.(b), art.197 
alin.(1), art. 199 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; 
 
 
 



DISPUN: 
 

Art. 1. Începând cu data de 15.04.2022, d-na Diaconescu Lidia, se numeşte 
funcţionar public de execuţie definitiv, consilier, clasa I, grad profesional asistent,gradatia 
0 în cadrul Compartimentul financiar-contabil, achizitii publice, executari silite  din cadrul  
aparatului  de specialitate al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava, gradaţia-0 
, coeficientul de ierarhizare 1,55; 

Art. 2. Se stabileşte salariul brut aferent funcţiei de execuţie, consilier , grad 
profesional asistent, gradatia 0,  coeficient de ierarhizare  1,55 in suma de **** lei . 

Art. 3. Dispoziţia se comunică Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici în termen 
de 10 zile de la emitere. 
           Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică d-nei Diaconescu Lidia, în termenul 
prevazut de lege.          
          Art.5. (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii 
este de competenţa ordonatorului de credite. 
          (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a 
prezentei dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite. 
          (3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia în termen de 10 zile. 
          (4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. 1, persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ - Tribunalul Suceava, potrivit 
prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

           Art.6.  Prezenta dispoziție va fi comunicată: 
- Instituției Prefectului județul Suceava; 
- Agenţiei Naţionale Funcţionarilor Publici; 
- Compartimentului Financiar Contabil  achizitii publice si executari silite din cadrul 

Primăriei comunei Calafindești; 
- D-nei Bujdei Alina. 

 
P R I M A R 

FRINCU Adrian 
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