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DISPOZIȚIE nr. 86 / 2020 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la 
concursul de recrutare, funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, 

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, 
funcție publică de execuție, organizat în data de 12.05.2020, proba scrisă, propus de Serviciul 
Managementul Resurselor Umane nr. 4888/2020; 

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 un post de consilier, clasa I, grad profesional asistent –
Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG – Direcția Dezvoltare și Cooperare  
după cum urmează: 

a) Comisia de concurs:  
Președinte: Chircu Mihaela – director executiv – Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membri: Steriean Ionela – consilier, I, superior – Compartimentul Cooperare Internațională și 
Relații ONG - Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
         Rusu Mardare Ionela – consilier, I, principal - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 

b) Comisia de soluționare a contestațiilor 
Președinte: Vasiliu Cristina – șef serviciu – Direcția Dezvoltare și Cooperare; 
Membri: Albu Alina Izabela – consilier, I, superior – Compartimentul Cooperare Internațională 
și Relații ONG - Direcția Dezvoltare și Cooperare;  
        Anton Maria – șef serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
 Art.2. – Se desemnează ca secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de 
soluționare a contestației la concursul de recrutare, menționat mai sus, Margareta Sîrbu - 
consilier, I, principal – Serviciul Managementul Resurselor Umane. 
 
 
 
 
 
 



 
 Art.3. – Atribuțiile comisiilor de concurs, de soluționare a contestațiilor şi ale 
secretarului acestor comisii sunt prevăzute în H.G. nr. 611/2008, după care își vor desfășura 
activitatea. 
        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, personalului din cadrul aparatului de specialitate 
nominalizat la art. 1 și 2, precum şi Serviciului Managementul Resurselor Umane al Consiliului 
Județean Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire. 

Dată astăzi, 02.04.2020 
 
 
 
 

              PREŞEDINTE, 
                      Dumitru Buzatu                                       Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                              p. Director executiv, 

ȘEF SERVICIU, 
Mihaela Dragomir 

 


