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PREȘEDINTE 
 

DISPOZIȚIE nr. 91 / 2020 
privind desemnarea experților pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba 
engleză, la concursul de recrutare, organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unei funcții 
publice vacante din cadrul Compartimentului Cooperare Internațională și Relații ONG  al Direcției 

Dezvoltare și Cooperare  
 

Având în vedere: 
      -  referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind desemnarea experților pentru 

testarea competențelor lingvistice de comunicare în limba engleză la concursul de recrutare, 
organizat în data de 12.05.2020, pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante la 
Compartimentul Cooperare Internațională și Relații ONG al Direcției Dezvoltare și Cooperare, propus 
de Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 4936/2020; 

     -  Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 70/2020 privind aprobarea 
procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor lingvistice 
de comunicare în limbi străine, în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Județean Vaslui; 

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. 47 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 desemnează ca experți pentru testarea competențelor lingvistice de comunicare în 

limba engleză la concursul de recrutare organizat în data de 12.05.2020 pentru ocuparea funcției 
publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Cooperare 
Internațională și Relații ONG – Direcția de Dezvoltare și Cooperare: 

a) Expert probă suplimentară: Vlad Marina Gabriela –consilier, I, asistent  – Compartimentul 
Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio – Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și 
Cooperare 

b) Expert soluționare contestații:Buhuș Andrei – consilier, I, superior – Compartimentul 
Monitorizare Servicii de Sănătate, Socio – Educative și Culturale – Direcția Dezvoltare și 
Cooperare 

 Art. 2. – Atribuțiile experților desemnați la art. 1 sunt prevăzute în procedura aprobată prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 70/2020, după care își vor desfășura 
activitatea. 
 Art. 3. – 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 persoanelor din cadrul aparatului de specialitate nominalizate la art. 1, în vederea ducerii la 
îndeplinire. 

Dată astăzi, 03.04.2020 
              PREŞEDINTE, 

                      Dumitru Buzatu                                       Contrasemnează pentru legalitate:  
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 

                 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                              p. Director executiv, 

ȘEF SERVICIU, 
Mihaela Dragomir 


