
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIE nr. 236/2020 
pentru modificarea Dispoziției nr. 125/2020  privind constituirea comisiei de concurs 

și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  
Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea și 

completarea Dispoziției nr. 125/2020 privind constituirea comisiei de concurs și a 
comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba 
scrisă, propus de Serviciul Managementul Resurselor Umane, nr. 14747/25.09.2020; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 125/2020 privind 
constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul 
de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director 
general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, 
organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Anunțul nr. 14368/18.09.2020 privind reluarea procedurii de desfășurare a 
concursului suspendat pe durata stării de alertă; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 204/2020 privind încetarea 
raportului de serviciu al doamnei Chircu Mihaela, director executiv al Direcției 
Dezvoltare și Cooperare; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 191 alin (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 13 alin, (5) lit. c) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- art. II Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea  şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, 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. I. – Art. 1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 125/2020 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la 
concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de 
director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 



Vaslui, organizat în data de 15.06.2020, proba scrisă, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

,,Art. 1. – Se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a 
contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere 
vacante de director general, gradul II – Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 19.10.2020, proba scrisă, după cum 
urmează: 

a) Comisia de concurs:  
Președinte: Ursulescu Diana-Elena – Secretar general al județului; 
Membri:  Țuțuianu Mircea – Director executiv – Direcția Economică; 
               Dragomir Mihaela – Șef serviciu – Serviciul Juridic Contencios și Coordonarea 
Consiliilor Locale al Direcției Administrație Publică; 
               Șorea Constantin Liviu – Șef serviciu – Instituția Prefectului județul Vaslui – 
reprezentant ANFP. 
              Bujor Ana Mihaela – manager public – Direcția Politici Servicii Sociale – 
reprezentant Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
 

b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 
Președinte: Agafiței Emilian – Director executiv – Direcția Dezvoltare ȘI Cooperare; 
Membri: Anton Aurel – Director executiv adjunct – Direcția Economică; 
              Andronic Marilena Eugenia – Șef birou – Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, 
Relații Mass-Media, Informare Cetățeni al Direcției Administrație Publică; 
              Petre Monica – consilier juridic – Instituția Prefectului județul Vaslui – 
reprezentant ANFP. 
             Dobre Elena – Șef serviciu – Serviciul Incluziune Socială, Inovare Social și 
Programe cu Organisme Internaționale – Direcția Politici Servicii Sociale – reprezentant 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale.” 

Art. II. – Celelalte prevederi ale Dispoziției nr. 125/2020 privind constituirea 
comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director general, gradul II – 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, organizat în data de 
15.06.2020, proba scrisă, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.
 Art.III. – 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, Serviciului Managementul 
Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui și personalului nominalizat la art. I, în 
vederea ducerii la îndeplinire. 

Dată astăzi, 25.09. 2020 
              PREȘEDINTE, 
 

                      Dumitru Buzatu                                        
 

Contrasemnează pentru legalitate:  
                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 
 

             DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                              Director executiv, 

Mihaela Dragomir 


