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DISPOZIȚIE nr. 07/2021 
pentru modificarea Dispoziției 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 12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare 
 
 

         Având în vedere: 
          -   referatul de aprobare a proiectului de dispoziție pentru modificarea Dispoziției 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, grad 
profesional II- Biroul Audit Public Intern, organizat în data de 12.01.2021, proba scrisă, cu 
modificările ulterioare, propus de Serviciul Managementul Resurselor Umane nr. 
498/12.01.2021. 
          -  adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1616/2021; 

în conformitate cu prevederile: 
    -   Dispoziției nr. 376/2020 privind constituirea comisiei de concurs și 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 12.01.2021, proba scrisă; 

      -  Dispiziției nr. 03/2021 pentru modificarea Dispoziției 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 12.01.2021, proba scrisă; 

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

- art 25 și art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- 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. – Lit. a) a art. 1 din Dispoziției 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 
12.01.2021, proba scrisă, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 
   “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; 
       Drăgan Rodica Cătălina – auditor – Instituția Prefectului – județul Vaslui.” 
 



       Art.II. – Celelalte prevederi ale Dispoziției 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 
12.01.2021, proba scrisă, cu modificările 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 din cadrul aparatului de specialitate nominalizat la 
art. I, în vederea ducerii la îndeplinire. 

Dată astăzi, 12.01.2021 
 

 
 
 

              PREŞEDINTE, 
                      Dumitru Buzatu                                       Contrasemnează pentru legalitate:  

                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                                                              Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

                 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, 
                      Director executiv, 

                                                                                                                Mihaela Dragomir 
 

 


