
 
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 
PRIMARUL COMUNEI RUȘEȚU 

 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind  

modificarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a 
contestațiilor numite în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de 

trei funcții publice de execuție  vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Rușețu, județul Buzău 

 
 
 
       Primarul comunei Rușețu, județul Buzău, 
      

 Având în vedere: 
 
- Dispoziția Primarului comunei Rușețui nr.4/19.01.2022 privind privind 

organizarea concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții publice de execuție  
vacante din aparatul de specialitate aol Primarului comunei Rușețu, județul Buzău; 

Având în vedere că unul dintre membrii comisiei s-a înscris la concurs și din acest 
motiv nu mai poate face parte din Comisia de concurs; 

- prevederile art. 25 și art. 26 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-9; 

- înștiințarea comunicată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu numărul 
426/19.01.2022 prin care se stabilește data de organizare a concursului pentru ocuparea 
funcţiilor publice vacante; 

- prevederile art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a) și e) si art. 618 alin.(1) lit.b) și 
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019  privind Codul administrativ, 
modificată și completată ulterior; 

În baza art. 196 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2019  
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Emite următoarea  
 
 

D I S P O Z I Ț I E :  
 
 

      Art1.1  Componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor 
numite în vederea organizării concursului pentru ocuparea unui număr de trei funcții 
publice de execuție  vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Rușețu, 
județul Buzău, se modifică și este următoatea: 
 
        COMISIA DE CONCURS: 

 

1. Bobocea Filița –   președinte, consilier superior; 
2. Dinu Gabriel – secretarul general al comunei Rușețu, membru;    
3. Bobocea Marian-Ionel – inspector  asistent, membru; 
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COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR: 

 

1. Niță Iuliana, președinte – consilier asistent 
2. Dinu Marina – Inspector asistent -  membru  
3. Merișor Elena-Daniela – inspector principal, membru 

 
  (2) Secretariatul comisiilor va fi asigurat de doamna Snae Doinița, inspector principal 

în aparatul de specialitate al primarului comunei Rușețu. 
 

Art. 7. Secretarul general al comunei Rușețu va comunica prezenta dispoziție 
persoanelor, instituțiilor și autorităților interesaste.  
 

 

 PRIMAR,     
        Florin SNAE  
                CONTRASEMNEAZĂ: 
     SECREATUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 
                                                                                      Gabriel DINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rușețu, 03.03.2022 

Nr.16 
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