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D I S P O Z I T I E 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la 

concursul/examenul din data de 18 – 22.05.2021 în vederea ocupării unui post vacant, funcție 
contractuală de execuție – Șef SVSU în  cadrul compartimentului situații de urgență din 

Aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău  
 

Primarul comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău, analizând  temeiurile juridice: 
-Art. 554 alin.(7) și(8) , art.557 din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 
-Art.9-17 din H.G. nr.286/2011 pentru 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice modificat 
prin HG 1027/201 

Având în vedere:  - referatul nr. 3192 din 23.04.2021 privind demararea concursului/examenului 
din data de 18 – 22.05.2021 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție – 
execuție – Șef SVSU  cadrul compartimentului situații de urgență din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău.  

Prevederille HCL nr.3/10.01.2020, privind înființarea „Serviciului  Voluntar  pentru Situații de 
Urgență” Tip V1  pentru intervenția în  situații  de urgență. 
            Prevederile HCL nr.6/25.02.2021 privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și  
Statului de funcții al Aparatului  de Specialitate  al Primarului  comunei Poșta Câlnău, a Instituțiilor  
publice  aflate în subordinea Consiliului Local 
           În conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii actualizat; 
          În baza art. 30 din Legea 53/2003 completată și actualizată Codul Muncii; 
           În temeiul art.154 alin.(2) și alin.(3), art.155 alin.(1) lit.e), alin.(5) lit.a), lit.e) și art. 243 alin. (1) 
lit.a), lit.c) și lit.e) din  OUG 57/2019 privind Codul admnistrativ emit următoarea, 
 

D I S P O Z I T I E : 
 
Art.l. - Se constituie comisia de concurs, la concursul/examenul din data de 18 – 22.05.2021 în 
vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție –  Șef SVSU în   cadrul 
compartimentului situații de urgență din Aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, 
județul Buzău în urmatoarea componenţă: 
Presedinte: -  Arsene Fănel Viorel – Viceprimar;  
Membri:      -   Dobre Gheorghe    -    Administrator; 
                    -   Ivan  Roxana Ștefania  - Inspector-  Aparatul de specialitate al Primarului comunei      
Poșta Câlnău, județul Buzău. 
 
Art.2 - Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul/examenul  din data de 18 
– 22.05.2021 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție –  Șef SVSU în  
cadrul compartimentului situații de urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta 
Câlnău, județul Buzău în urmatoarea componenţă: 
Presedinte: - Bratosin  Nicoleta  Inspector, Aparatul de specialitate al Primarului comunei  Poșta 
Câlnău, județul Buzău; 
Membri:      - Cîrciumaru Ana – Inspector, Aparatul de specialitate al Primarului comunei  Poșta 
Câlnău, județul Buzău. 
                    -  Berbec  Violeta    - Inspector, Aparatul de specialitate al Primarului comunei  Poșta 
Câlnău, județul Buzău. 



 

 
Art.3 - Secretariatul comisiei de concurs și al comisiei de solutionare a contestațiilor prevăzută la art.1 
și 2 se asigură de către d-na Vârlan Niculina – referent  în Compartimentul de asistență  socială din 
Aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău. 
 
Art.4 - Atributiile comisiei de concurs, ale comisiei de solutionare a contestatiilor si ale 
secretariatului, prevazute in prezenta dispozitie, sunt cele stabilite prin Hotararea Guvernului 
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar platit din fonduri publice modificat prin HG 1027/2014. 
 
Art.5 - Prezenta dispozitie se comunică Instituției Prefectului - Judetul Buzău pentru verificarea 
legalității, persoanelor nominalizate în prezenta dispozitie pentru aducere la indeplinire şi va fi adusă 
la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 
 
 POȘTA  CÂLNĂU 
  Nr . 97/23.04.2021 
                                                                                               Contrasemnează pentru legalitate 
                         PRIMAR,                                                   SECRETAR GENERAL AL UAT, 
                   MUNTEANU SORIN                                                      ENACHE ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
JUDEȚUL BUZAU 
COMUNA POȘTA CÂLNĂU 
NR. 3192/23.04.2021                                                                            Se aprobă, 
                                                                                                              PRIMAR, 
                                                                                                     MUNTEANU FLORIN 

 
 
 

                                                 REFERAT 
 
 
Subsemnata  Ionascu Emilia Andreea, Inspector  Resurse Umane în cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău,jud Buzăy  
 Având în vedere : 
-Art. 554 alin.(7) și(8) , art.557 din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare; 
-Art.9-17 din H.G. nr.286/2011 pentru 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificat 
prin HG 1027/201 

Prevederile HCL nr.6/25.02.2021 privind aprobarea  modificării și completării Organigramei și  
Statului de funcții al Aparatului  de Specialitate  al Primarului  comunei Poșta Câlnău, a Instituțiilor  
publice  aflate în subordinea Consiliului Local. 

Prevederille HCL nr.3/10.01.2020, privind înființarea „Serviciului  Voluntar  pentru Situații de 
Urgență” Tip V1  pentru intervenția în  situații  de urgență, solicit  emiterea unei dispoziții  privind  
constituirea comisiei de concurs, la concursul/examenul din data de 18 – 22.05.2021 în vederea 
ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție – Șef SVSU  în   cadrul compartimentului 
situații de urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău 

 
 

INSPECTOR, 
IONAȘCU EMILIA ANDREEA  

 
 
 


