
 

 

 

 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA ZIDURI 

PRIMAR 
 

 

DISPOZIŢIA Nr. 138 
cu privire la numirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a 

contestatiilor la concursul de promovare in grad profesional imediat superior 
celui detinut, a unui functionar public din cadrul Compartimentului  

Asistență Socială și Stare Civilă 

 
  

 

Primarul comunei Ziduri, judeţul Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul nr. 4333/01.07.2020 al secretarului general al comunei cu 

privire la numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat 

superior celui deținut, a unui funcționar public din Compartimentul 
Asistență Socială și Stare Civilă; 

- prevederile art. 155 alin. 1 lit. a) si art.478 din O.U.G. nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
prevederile art. 14 lit. a. art. 26 alin. 2, art. 121 alin. 1 lit. a), art. 125 
și art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

              In temeiul art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ; 

D I S P U N  : 
            Art .1. Se constituie Comisia de concurs si Comisia de solutionare a 

contestatiilor la concursul de promovare in grad profesional imediat superior 
celui detinut, a unui functionar public de executie din cadrul 

Compartimentului  Asistență Socială și Stare Civilă,  organizat in data de 
05.08.2020, ora 12,00, proba scrisă, in următoarea componența: 

Comisia de concurs: 
Președinte : Racovanu Mariana – secretar general UAT Comuna Ziduri; 

Membri:     Băltățeanu Argentina – secretar general UAT Comune Zărnești; 
                  Iordache Nicoleta – inspector principal UAT Comuna 

Cochirleanca.                    
Secretar:     Buzea Dorina - referent UAT Comuna Ziduri;                                                               
 

                                   Comisia de solutionare a contestatiilor : 
Președinte: Șerbu Ionuț – secretar general UAT Comuna valea Râmnicului; 

 Membri:    Mitrea Marcel – inspector principal  - UAT Comuna Cochirleanca; 
                  Grosu George - consilier superior UAT Comuna Zărnești; 
Secretar: Lăudatu Mariana – referent UAT Comuna Ziduri;                                                               



            Art .2.AtributiiIe comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a 

contestatiilor sunt cele prevazute de art. 40-41 din Hotărârea de Guvern 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici, cu modificările si completarile ulterioare. 

             Art .3.Pentru activitatea desfașurată in cadrul comisiei de concurs, 
precum și pentru cea desfașurata în cadrul comisiei de solutionare a 

contestatiilor, membrii și secretarii acestora au dreptul la o indemnizatie 
reprezentand 10% din salariul de baza minim brut pe țară garantat in plată. 
               Art.4.Prezenta dispoziție se înaintează și se comunică: 

                      -Institutiei Prefectului – Județul Buzău ; 
                     - Membrilor celor doua comisii ; 

                     - Compartimentului financiar - contabil din aparatulul de 
specialitate al Primarului comunei Ziduri. 
 

 
 
 

 

               Primar,                                            Avizat, 

         Nedelcu Nicolaie                             Secretar general,                                                                                                                     
                                             Racovanu Mariana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziduri, 03.07.2020 

 

 

 

 

 
 

 
 


