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CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIE nr. 376 /2020 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, 

 la concursul de recrutare, funcție publică de conducere vacantă de șef birou, 
 gradul II – Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12 ianuarie 2021,  

proba scrisă 
 

Având în vedere: 
 - referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind constituirea comisiei de 

concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul de recrutare, funcții publice 
de conducere vacante de director executiv, gradul II și șef birou, gradul II – Direcția 
Administrație Publică, organizat în data de 28.12.2020, proba scrisă, propus de Serviciul 
Managementul Resurselor Umane nr. 19526/2020; 

 - adresa nr. 39003 conexat cu nr. 36693/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici; 
      în conformitate cu prevederile: 

- art. 191 alin (1) lit. f), art. 617 alin. (2) si ale art. 618 alin. (5) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, 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 și comisia de soluționare a contestațiilor la 

concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou – 
Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12 ianuarie 2021 

a) Comisia de concurs:  
Președinte: Țuțuianu Mircea – director executiv – Direcția Economică; 
Membri: Anton Aurel – director executiv adjunct – Direcția Economică; 
         Onică Simona Ștefania – șef serviciu – Serviciul Contabilitate – Direcția Economică; 
         Rusu-Mardare Ionela – consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 
         Elena-Viorica Peptu – consilier juridic-Instituția Prefectului – județul Vaslui - 
Reprezentant ANFP. 

b) Comisia de soluționare a contestațiilor: 
Președinte: Ursulescu Diana Elena – secretar general al județului Vaslui; 
Membri:  Buhuș Rodica – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Juridic-
Contencios și Coordonarea Consiliilor Locale – Direcția Administrație Publică; 
      Ciobanu Ramona Alina – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul 
Managementul Resurselor Umane; 
      Cheser Gina – consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Buget-Finanțe și 
Guvernanță Corporativă – Direcția Economică; 
      Florin Rumanescu – consilier – Instituția Prefectului – județul Vaslui - Reprezentant ANFP. 
  
 



 
          Art.2. – Se desemnează ca secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de 
soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare, menționat mai sus, Margareta Sîrbu - 
consilier, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
 Art. 3. – Atribuțiile comisiei de concurs, de soluționare a contestațiilor și ale 
secretarului acestor comisii sunt prevăzute în H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. 
          Art. 4. – 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, persoanelor din cadrul aparatului de specialitate nominalizate 
la art. 1 și art. 2 și reprezentatului ANFP, în vederea ducerii la îndeplinire. 
 
                                                                                                 Dată astăzi, 10.12.2020 

 
 

              PREŞEDINTE, 
                      Dumitru Buzatu                                       Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                               Director executiv, 

Mihaela Dragomir 
 


