
 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. 115 din 30.12.2021 

privind constituirea celor două comisii pentru concursul de ocupare a postului de muncitor calificat, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului, județul Brașov 

 
                                                                   PRIMARUL 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; 
        Analizând referatul de specialitate prin care se propune organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului 
vacant de muncitor calificat - Comaptimentul Gospodărire în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 
Buzăului; 

           În conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice 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: Începând cu data prezentei dispoziții, se constituie comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru  

concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Vama Buzăului, astfel: 

                    COMISIA DE CONCURS 
                    Preşedinte: - dl. Alin IAGER, viceprimarul comunei Vama Buzăului; 
                    Membri:     - dl. Adrian Constantin GĂITAN, secretarul general al comunei Vama Buzăului; 
                                        - d.na Maria GANEA, șef birou  Biroul buget-contabilitate, taxe și impozite, Colectare creanțe, Patrimoniu 

       
                   COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR:  
                   Preşedinte: - d.na Cosmina Georgeta ALDEA, inspector, clasa I, gradul superior, Biroul buget-contabilitate, taxe și 

impozite,    Colectare creanțe, Patrimoniu. . 
                   Membri: - dl. Gheorghe-Daniel ARDELEAN, inspector, clasa I, gradul superior, Biroul buget-contabilitate, taxe și 

impozite, Colectare creanțe, Patrimoniu; 
           - d.na Gabriela Lucia STOICA, inspector, clasa I, gradul asistent, Compartimentul Urbanism, Autorizare 

Construcții, Investiții, Achiziții Publice;. 
                       

           Art.2: Concursul se va desfăşura în trei etape: - selecţia dosarelor; 
                                            - proba practică;  
                                            - interviul.  
 

          Art.3: Data şi locul desfăşurării probei scrise este 21.01.2022, ora 10,00, sediul Primăriei comunei Vama Buzăului, iar data 
desfășurării probei interviu este 25.01.2022, ora 10,00, sediul Primăriei comunei Vama Buzăului. 

 
          Art.4: Lucrările de secretariat în cadrul comisiilor menționate la art. 1 și la art. 2 vor fi asigurate de către d-na Lăpăzan Claudia 

Ramona – inspector în cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Vama Buzăului, cu atribuții pe linie de resurse umane.  
 
         Art.5: Persoanele menţionate la art. 1 și art. 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 

        Art.6: 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 

  


