
 R  O  M  Â  N  I  A 
     J  U  D  E  Ţ  U  L     B  R  A  Ş  O  V  

  PRIMARUL 
                              C  O  M  U  N  E  I    V  A  M  A    B  U  Z  Ă  U  L  U  I 

                                                stațiune turistică de interes local 

    DISPOZIȚIA 
        nr. 54 din 17.06.2020 

- privind constituirea celor două comisii pentru concursul/examenul de promovare  

                         din gradul profesional principal în gradul profesional superior,  

              a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului  

 

                                                                   PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

    Analizând referatul întocmit de compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 

Buzăului; 

Văzând Organigrama comunei Vama Buzăului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 142 din 

18.12.2019 și Statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vama Buzăului nr. 8 din 31.01.2020; 

Ținând cont de cererile nr. 2968/04.06.2020 şi nr. 2969/04.06.2020 formulate de dl. Ardelean Gheorghe-Daniel şi de d-na Aldea 

Cosmina-Georgeta, salariaţi în aparatul de specialitate, încadraţi în funcţia publică de execuţie inspector grad principal,  

           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

           Având în vedere prevederile art. 155, alin. (1), lit ”e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;  

           În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 

D  I  S  P  U  N : 

 

          Art.1: Se constituie comisia pentru verificarea condiţiilor de participare a candidaţilor şi pentru examinarea acestora, la 

concursul/examenul de promovare organizat în scopul promovării din gradul profesional principal în gradul profesional superior,              

a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, în următoarea 

componenţă:  

Preşedinte: - dl. Găitan Adrian-Constantin, secretarul general al comunei Vama Buzăului;  

Membri:   - d-na Ganea Maria, şeful Biroului Buget – contabilitate, Taxe şi impozite, Colectare creanţe, Patrimoniu din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov;  

- dl. Mirică Daniel, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, judeţul Braşov. 

 

 Art.2: Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul/ examenul menţionat la art. 1, în următoarea componenţă:  

 Preşedinte: - dl. Popica Ioan, viceprimarul comunei Vama Buzăului;  

 Membri:    - d-na Stoica Gabriela Lucia, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, 

judeţul Braşov;   

        - d-ra Stoica Bianca, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 

Buzăului, judeţul Braşov. 

 

 Art. 3: Concursul/ examenul se va desfăşura în trei etape: 

  - selecţia dosarelor de înscriere; 

  - proba scrisă;  

  - interviul. 

 

 Art. 4: Data şi locul desfăşurării probei scrise: 06 iulie 2020, ora 10,00, sediul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

 

 Art.5: Lucrările de secretariat în cadrul comisiilor menţionate la art. 1 şi art. 2 vor fi asigurate de către salariatul cu atribuţii pe 

linie de resurse umane, d-na Lăpăzan Claudia Ramona. 

  

 Art.6: Persoanele menţionate la art. 1, la art.2 și la art.5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

  

 Art.7: Prezenta dispoziţie se comunică, obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei Vama Buzăului, Primarului 

comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, preşedinţilor comisiilor menţionate la art. 1 şi art.2 și Compartimentului Resurse 

umane.  

 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,           

  Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAȘ 

                         Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                                    SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

                                                   Adrian – Constantin GĂITAN 


