ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
DISPOZIȚIE nr. 266/2020
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul
de recrutare, funcție contractuală de conducere, organizat în data de 23.11.2020, 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
contractuală de conducere, organizat în data de 23.11.2020, proba scrisă, propus de Serviciul
Managementul Resurselor Umane nr. 16966/2020;
în conformitate cu prevederile:
- art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, 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, funcție contractuală de conducere, pentru postul de administrator public,
după cum urmează:
a) Comisia de concurs:
Președinte: Ursulescu Diana Elena – Secretar General al județului Vaslui;
Membri:
Dragomir Mihaela – director executiv – Direcția Administratie Publică;
Avădănei Mirela – șef serviciu – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
b) Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte: Anton Maria – șef serviciu – Serviciul Managementul Resurselor Umane;
Membri:
Buhuș Rodica – consilier juridic, I, superior - Direcția Administratie Publică;
Benchea Corina – consilier, I, superior - Serviciul Managementul Resurselor Umane.
Art.2. – Se desemnează ca secretar al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de
soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare menționat mai sus, Buhuși Anca Elena consilier, I, superior – Serviciul Managementul Resurselor Umane.
Art.3. – Atribuțiile comisiei de concurs, de soluționare a contestațiilor şi ale secretarului
acestor comisii sunt prevăzute în H.G. nr. 286/2011, 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, precum și Serviciului Managementul Resurselor Umane al Consiliului Județean Vaslui în vederea
ducerii la îndeplinire.
Dată astăzi, 30.10.2020
PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Diana-Elena Ursulescu
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,
Director executiv,
Mihaela DRAGOMIR

