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CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIȚIE nr. 159 / 2020 
privind constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a 

contestațiilor, la concursurile de promovare în grad profesional, funcție publică de 
execuție, organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă 

 
Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind 

constituirea comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, 
la concursurile de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție, 
organizate în data de 28.07.2020, proba scrisă, propus de Serviciul Managementul 
Resurselor Umane nr. 9273/2020; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

DISPUN: 
 

Art.1. – Se constituie comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a 
contestațiilor la concursul de promovare în gradul profesional, pentru un post de 
consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Managementul Calității, 
după cum urmează: 
a) Comisia de concurs/examen:  

Președinte: Dragomir Mihaela – șef serviciu - Serviciul Juridic-Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale; 
Membri:      Fîră Ovidiu Adrian – șef birou - Biroul Audit Public Intern; 
                  Sîrbu Margareta – consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 
b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Zurba Dorina – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - Serviciul 
Juridic-Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale; 
Membri:    Șenchiu Ionela – auditor, clasa I, grad profesional superior - Biroul Audit 
Public Intern; 
                   Anton Maria – șef serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 

Art.2. – Se constituie comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a 
contestațiilor la concursul de promovare în gradul profesional, pentru un post de 
consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Contabilitate, după cum 
urmează: 
a) Comisia de concurs/examen:  

Președinte: Țuțuianu Mircea – director executiv – Direcția Economică; 
Membri:  Novac Leonid – consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul 
Contabilitate; 



                 Rusu Mardare Ionela – consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 
b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Onică Simona Ștefania – șef serviciu – Serviciul Contabilitate; 
Membri:  Fîră Mariana – consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul 
Contabilitate; 

       Anton Maria – șef serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
Art.3. – Se constituie comisia de concurs/examen și comisia de soluționare a 

contestațiilor la concursul de promovare în gradul profesional, pentru două posturi de 
consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare  a 
Proiectului  - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui, 
după cum urmează: 
a) Comisia de concurs/examen:  

Președinte: Vieru Mariana – director executiv – Direcția Tehnică; 
Membri:    Burcioagă Aurelia – șef serviciu - Serviciul pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/Monitorizare  a Proiectului  
- Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui; 
              Ciobanu Ramona Alina – consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 
b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Toma Cătălin Alexandru – director executiv adjunct – Direcția Tehnică; 
Membri:     Iordache Iulian – consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Unitatea de Implementare/ 
Monitorizare  a Proiectului  - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în 
județul Vaslui; 

        Benchea Corina – consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul 
Managementul Resurselor Umane. 
 Art.4. – Se desemnează ca secretar al comisiilor de concurs/examen, respectiv al 
comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru concursurile de promovare în gradul 
profesional, menționate mai sus, Buhuși Anca Elena - consilier, clasa I, grad profesional 
superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
 Art.5. – Atribuțiile comisiilor de concurs/examen, de soluționare a contestațiilor 
şi ale secretarului acestor comisii sunt prevăzute în H.G. nr. 611/2008, după care își vor 
desfășura activitatea. 
 Art.6. – Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație 
Publică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica 
prezenta dispoziție Instituției Prefectului – Județul Vaslui, personalului din cadrul 
aparatului de specialitate nominalizat la art. 1-3, precum şi Serviciului Managementul 
Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire. 
 

Dată astăzi, 23.06.2020 
PREŞEDINTE, 

Dumitru BUZATU 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
P. Director executiv, 
Mihaela DRAGOMIR 


