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DISPOZIŢE 
Privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de 

Primăria comunei Bozioru,  pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de 
 Referent debutant-agent turism şi referent debutant – ghid turistic, Compartiment 
Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei Bozioru, judeţul Buzău” 

 
   Primarul Comunei Bozioru, 
   Având în vedere : 

o Referatul de specialitate înregistrat la nr.2.023/26.07.2021; 
o Hotărârea Consiliului Local nr.21/29.05.2020 privind aprobarea 

modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al comunei Bozioru; 

o Titlul I din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit  din fonduri publice; 

o Prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, ®, 
actualizată; 

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

 
D I S P U N E : 

           Art.1 - Se constituie componenţa comisiei de concurs, respectiv 
comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile care vor fi 
organizate  în data de 21 octombrie 2021 ora 1000, pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie de referent-agent turism şi de referent –ghid turistic 
Compartiment Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta. 

      Art.2 – Data susţinerii interviului  va avea loc în data de 26 
octombrie 2021 ora 1000. 
 
 

http://www.comunabozioru.ro/


 
Art.3 -  Se numește secretar al comisiei de concurs și a comisiei de 

contestație, d-na  Buduianu Liliana, referent superior în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Bozioru.  

Art.4. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
încredinţează persoanele nominalizate  în anexa la prezenta dispoziţie. 

Art.5 – Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Art.6 -  Prevederile  prezentei dispozitii se comunică persoanelor 
nominalizate în prezenta dispoziție, în vederea aducerii la îndeplinire,  
Prefectului Județului Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 
          
  BOZIORU 
  Nr.121/29.09.2021 
 
                                                            CONTRASEMNEAZĂ 
           PRIMAR,                              Secretar General Comună, 
   GRIGORE Valentin                                   OPREA Mirela       
 
       

……………………………..                                                                   …………………………….. 
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                                                                Aprob, 
Nr.2.664/29.09.2021                                                                Primar: 

                                                    
                                                        Grigore Valentin 

  

REFERAT 
Privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de 

Primăria comunei Bozioru,  pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de 
 Referent debutant-agent turism şi referent debutant – ghid turistic, Compartiment 
Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei Bozioru, judeţul Buzău” 

 
     Subsemnata Buduianu Liliana, referent superior – resurse umane, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru,   având în vedere prevederile: 
o Hotărârea Consiliului Local nr.21/29.05.2020 privind aprobarea modificării 

Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al comunei 
Bozioru; 

o Titlul I din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit  din fonduri publice; 

o Prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, ®, actualizată; 
În baza art.196 alin (1)  lit b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 
 

PROPUN: 
 

     Emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru 
concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru,  pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de referent-agent de turism şi referent-ghid turistic, din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, ce va avea loc în data de 21 
octombrie 2021, ora 10,00 proba scrisă iar susţinerea interviului se va desfăşura în 
data de 26 octombrie 2021 ora 1000. 
 

Referent superior 
 

BUDUIANU Liliana 
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 ROMÂNIA                                                             Anexa  
JUDEŢUL BUZĂU                                    La Dispoziţia nr.121/29.09.2021 
PRIMĂRIA COMUNEI BOZIORU                     
 

 

 

 

 

 

 COMPONENŢA 
                     Comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria 

comunei Bozioru,  pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de 
 Referent debutant-agent turism şi referent debutant – ghid turistic, Compartiment 
Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei Bozioru, judeţul Buzău” 

în data de 21 octombrie 2021 
 

   1. Comisia de concurs 

1. Preşedinte: EPURAN VASILE Secretar general UAT 
Căneşti 

2. Membru SIMION ECATERINA Secretar general UAT 
Brăeşti 

3. Membru OPREA MIRELA Secretar general UAT 
Bozioru 

4. Secrarul comisiei de concurs BUDUIANU LILIANA Referent superior 
 
 
 
2. Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
1. Preşedinte: MORARU EMILIA Inspector superior UAT 

Brăeşti 
2. Membru POPA CLAUDIU 

IONEL 
Inspector de specialitate  
Primăria Băeşti 

3. Membru ZOTESCU NELUŢA Referent Primăria Căneşti 
4. Secrarul comisiei de concurs BUDUIANU LILIANA Referent superior 
 
 
 
                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ 
 PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
       GRIGORE VALENTIN                                          OPREA MIRELA 
 
 

……………………….                                                …………………… 


